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اعتراض جبهه اصالحات ایران به بازداشت تاجزاده
 خاتمی:ایکاشبهجایبازداشتهایجدید،گامهایمحکمیدرجهتخوداصالحیبرداشتهمیشد

صفحه2

توئیتمصطفیکواکبیاندربارهمذاکرهباآمریکا:

براي احیاي برجام و گشایش در وضعیت
معیشتي مردم فرصت مذاكره مستقیم
با آمریکا را از دست ندهید

دبیرکل حزب مردمســاالری و نماینده پیشــین مجلس در توئیتر خطاب به رئیسجمهور نوشت :هرچند اگر از
مذاکرات مســقط دود سفیدی بلند شــود موجب مسرت است،اما جناب آقای رئیسی مذاکره غیر مستقیم و از طریق
واســطههایی همچون نمایندگان اتحادیه اروپا یا روســیه یا حکام منطقه وقت تلف کردن است .برای احیای برجام و
گشایش در معیشت مردم فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست ندهید.

فوتیهای كرونا در كشور
دوباره  2رقمی شد
صفحه4

جراحی اقتصادی ،مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را افزایش داد

هیچ نشانهای از كاهش نرخ تورم
در سال  1401نیست

دستورات جدید برای نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب

گشت ارشاد برای مسئوالن یا برای بدحجابها؟!


امام جمعه تهران :بسیاری از بیحجابها ،زنها و بچههای دزدها هستند!
فاضل میبدی :مشکل اصلی کشور ،بدحجابی نیست



سرمقاله

منصور انصاری

همگان به ویژه سیاســیون نیــک میدانند که
گفتوگوهای برجام چندین بار تا آســتانه امضاء و
نهایی شــدن آن به ویــژه در دورۀ اخیر و در دولت
ســیزدهم پیش رفت اما در حالی که بســیاری از
صاحــب نظــران در داخل و خــارج گفتند که کار
تمام اســت ،اعالم شد خیر ،به نتیجه نرسیده است
و البتــه هرکدام از طرفین ایران و آمریکا ،دیگری را
مقصر بینتیجه شــدن گفتوگوها برشمردند و به
افکار عمومیکشــورهای خود نیز همین را گفتند.

صفحه4

محمد رسولاف و مصطفی آل احمد
بازداشت شدند
صفحه9

در مراسمی با حضور وزیر صمت و دیگر مسئولین انجام شد

برجام و جایگاه از دست رفته مجلس
ذینفعانی چون کشورهای اروپایی یا چین و روسیه
و کشــورهای دیگر همچون ژاپن هــم هرکدام به
نسبتهای مختلف چندین بار ابزار امیدواری کردند
که توافق ،نهایی و تمام شده است ،ولی همچنان این
توافق که این همه وقت و هزینه رفت و آمد برایش
صرف شــد ،همانند دوندهای روی تردمیل ،به رغم
تحرک آشــکار و نفس زدنهای فراوان ،برای توافق
بر ســر یکی دو محور جنبی و نــه چندان مرتبط،
ثابت و ســر جای خود باقی مانده اســت .جابجایی
محل گفتوگوها از هتــل کوبورگ وین بعد از یک
وقفه 100روزه به قطــر ،آن هم ظاهرا ،نه رو در رو،
بلکه هر یک در اطاقی جداگانه (هر چند مستقیم)
و دوجانبه ،بدون حضور کشــورهای اروپائی ،چین و

صفحه5

روسیه ،این ذهنیت را به وجود آورد که یک قوۀ تعقل
هوشمندانه به وجود آمده است تا نتیجه موفقیتآمیز
این گفتوگوهای سرنوشت ساز ،توامان با حل بعضی
از مســائل منطقه اعالم شود ،ولی نشد .عاقبت پس
از دو روز گفتوگوی مستمر شبانهروزی و کاهنده،
که نتیجه از ســوی ایران؛ «عدم دستیابی به توافق
مناســب» و از سوی آمریکاییها و کشورهای غربی
«شکست گفتوگوها» خوانده شد و سکوت توام با
نارضایتی چین و ســفر از پیش تعیین نشده باقری
کنی به روسیه با تعابیر مختلفی که از این سفر شد،
آمریکا و غربیها با صراحت اعالم کردند که به زودی
گفتوگوی تازهای صورت نخواهد پذیرفت.
ادامه در صفحه 12

انا هلل وانا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای امین عباسی
دبیر محترم حزب مردم ساالری استان فارس

خبر درگذشت برادر معززتان مرحوم مغفور یزدان عباسی موجب تاسف و تالم گردید .مصیبت وارده را به جنابعالی و سایر
وابستگان تسلیت گفته و علو درجات ایشان را از درگاه احدیت مسالت داریم.
دبیرکل و اعضای شورای مرکزی و دبیران استانها

بهرهبرداري از خط  ۳کارخانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین
مراســم بهرهبرداري رســمی از خط 3
کارخانه کنســانتره شرکت سنگآهن
گهرزمیــن با حضــور وزیــر صنعت،
معدن و تجارت ،امام جمعه ســیرجان،
استاندار کرمان ،نماینده مردم سیرجان
و بردسیر در مجلس شوراي اسالمی و
جمعي از مسئولین استانی و شهرستاني
در سالن همایش گهرزمین برگزار شد.
استانداران با اختیارات در شوراي
تامین و شوراي معادن باید مناطق
واکاوي نشده را به شرکتهاي
پرتوان واگذار کنند نه افراد دالل

مدیرعامل شرکت سنگآهن گهرزمین
ضمن خوشآمدگویی به مدعوین حاضر
در این مراســم گفت :در منطقه سیرجان هر روز یک افتتاح یا کلنگزني داریم
و منطقه گلگهر با عظمتي فوقالعاده  40درصد پشتیباني از فوالد کشور را در
اختیــار دارد که بیش از  22هزار نفر در منطقه گلگهر و بیش از  6هزار نفر در
شرکتگهرزمین مشغول به کار هستند.
محمد فالح افزود :کارگران در شرایط بد آب و هوایي و وضعیت نامناسب زیست
محیطــي در گودهاي معدني فعالیت میکنند که ســنگیني هوا در این مناطق
ســبب تنگي نفس میشود و فعالیت در این شرایط دشــوار است .وي تصریح

کرد :بیشترین درآمد استان کرمان طي
ســالهاي گذشــته از حوزه کشاورزي
بوده و پســته که محصول اول اســتان
کرمان اســت ،سال گذشــته و امسال
دچار خســارت شد؛ سال آینده نیز 80
درصد محصول را نخواهیم داشــت لذا
نیاز به حضور شــخصیتهاي نخســت
کشــور در شهرستان ســیرجان وجود
داشت.
مدیرعامــل شــرکت ســنگآهن
گهرزمین گفت :همچنین شــرایط بد
آب و هوایي و مشکالت خرید ماشین
آالت ،بهرهبــرداري از کارخانههــاي
منطقه گلگهر را دشــوار کرده است.
وي تصریح کرد :مدیران مجموعــه گل گهر یک هزار میلیارد تومان از پیش
پرداخت کردند و طلســم اســتفاده از آب دریا را شکستند که اگر پشتیباني
اســتاندار وقت کرمان و پرداختهاي گل گهر نبود این آب امروز به سیرجان
نیامده بود .فالح افزود :انجام پروژه انتقال آب یک طلسم بود اما انتقال آن به
کویر قلب رهبري را خوشحال کرد ،اگر این کار ادامه یابد مشکالت خشکسالي
در استان فوقالعاده کاهش مییابد و فاتحه خشکسالي خوانده خواهد شد.
ادامه در صفحه 5

علیاصغر كیهانی ،پدر صنعت نوین بتن ایران گفت:

ریـزش متروپل ،زنگ خطـری برای جلوگیـری از تخلفات

علیاصغر کیهانی ،پدر صنعت نوین بتن ایــران از حادثه متروپل آبادن ابراز
تاســف کرد و به همه کســانی که عزیزان خود را در این حادثه از دست دادند
تسلیت گفت.
وی با تاکید براینکه اولویت اول در ســاخت و ساز ،مقاومسازی است ،گفت:
براین اســاس متولیان این حوزه وظیفه دارند تا ساخت و سازهای خود را طبق
دستورالعملهای استاندارد ،مقاوم سازی کنند.
کیهانی با بیان اینکه کشور ما با وجود حادثهخیز بودن از بالیای طبیعی که
از  43نوع آن  33بالی طبیعی در نقاط مختلف کشــور اتفاق میافتد و ساالنه
تعدادی از هموطنانمان را در این حوادث از دســت میدهیم خواســتار جدیت
بیشتر در مقاومسازی ساخت و سازها شد.
بنیانگذار کارخانجات ایران فریمکو ،اســکلت بتنی ایران و پارس النه گفت:
ســاخت و ســازها و ایمنی ســاختمانها در ایران با وجود نهادهایی همچون
شهرداری ،سازمان نظام مهندسی ،راه و شهرسازی برای کنترل ضوابط ساخت و
ســاز و نظارت بر کیفیت همواره مورد انتقاد مردم و کارشناسان قرار دارد و طی
سالهای گذشته با توجه به بروز حوادث برای ساختمانهای مسکونی و تجاری
مانند پالسکو و متروپل این انتقادات افزایش یافته است.
وی افــزود :در این میان نباید از متخلفانی که با وجــود توان مالی اقدام به
ساخت و ساز غیر استاندارد میکنند ،غافل شد ولی به هرحال مهم این است که
بسیاری از ساختمانها و بناهایی که امروزه در شهرها ساخته میشوند ،استاندارد
الزم را ندارند و این معضل هنگام بحران به شکل بیرحمانهای بروز پیدا میکند
و گاه شــاهد بودهایم همین ســقفهایی که روزی به تصور ما منزل و پناهگاه
خانوادهای بودهاند روی ســر افراد آن آوار میشــوند .اینکه تا کجا این ساخت و
سازهای نا ایمن متوقف میشوند ،معلوم نیست اما چیزی که بارها تجربه کردیم
این است که به این سقفها اعتباری نیست و باید استحکام ساختمان بیشتر مورد
توجه قرار گیرد؛ چراکه پیامد ساخت و سازهای غیر ایمن تهدیدهایی است که
به چشم نمیآیند .کیهانی ضرورت مقاومسازی ساخت و سازهای کشور را مورد

تاکید قرار داد و گفت :مصالح استاندارد ،نیروی شاغل و نظارت سه اصل مهم در
صنعت ســاختمان است که باید در الویت متولیان امر باشد و به آن توجه جدی
داشته باشند چون با جان و مال مردم طرف است.
این پیشکسوت صنعت بتن کشور افزود :از سال  1381با پیگیری و تالشهای
صورت گرفته توانســتیم طرح استانداردســازی تولید ،توزیع و مصرف اجباری
مصالح ساختمانی را در سال  1384به تصویب دولت برسانیم و سازمان استاندارد
موظف به تدوین ضوابط برای تولیدات مصالح ساختمانی شده که گام بلندی در
این بخش میباشد.
وی گفت ،مهمترین بخش مصالح ســاختمانی تولیــدات بتن و فرآوردههای
بتنی شــامل تیرها ،ستونها ،تیرچه ،سقفها ،دیوارها ،جداول و ...میباشد که با
توجه به رشــد تکنولوژی امروز تولیدات به صورت ماشینی و با تجهیزات عرضه
و به مصرف میرسد که نحوه صحیح نگهداری ،اجرا و مصرف مصالح ساختمانی
بسیار مهم است.
کیهانی افزود :تولیدات مصالح ساختمانی باید استاندارد الزم را داشته باشد.
بســیاری از صنایع فلزی ما این روزها با اســتفاده از ضایعات فلزی در کارگاهها
مبــادرت به ذوب و تولید میلگرد و انواع تیر آهن مینمایند و با قیمت کمتر به
بازار مصالح ساختمانی وارد و به مصرفکننده میفروشند و پیمانکارانی که دانش
الزم را ندارند برای ســود بیشتر از این مصالح استفاده میکنند که باید ناظران
آزمایشهای الزم را از مراکز معتبر در استفاده از این فلزات دریافت کنند.
رئیس کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو در ایران به
نیروهای شاغل در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت :نیروهای شاغل در صنعت
ساختمان شامل کارگران و معماران ،آموزش و تخصص کافی را باید کسب کنند،
متاسفانه کارگران این بخش از کشور فاقد مهارت الزم هستند و مصالح تولیدی
هر چقدر هم با کیفیت و استاندارد الزم باشد به درستی توان اجرای آن را ندارند.
وی افزود :باید برنامهای تدوین شــود تا مالکان و پیمانکاران از گماردن افراد
فاقد مهارت در اصول ساختمانسازی اجتناب کنند چرا که این کارگران اغلب با

شیوههای سنتی کار میکنند لذا ضروری است سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشــور نسبت به شناســایی و آموزش این بخش از کارگران ساختمانی اهتمام
جدی داشته باشد.
کیهانی به حادثه غمانگیز متروپل اشــاره کرد و گفت :شــاید مصالح به کار
رفته در این ســازه استاندارد الزم را داشته ولی استفاده از کارگران فاقد مهارت
میتواند بخشی از علت حادثه باشد ،جوشکاری نامناسب اسکلتها ،اتصاالت غلط
در ســتونها و سر ستونها ،عدم نظارت صحیح در سازه؛ دهنههای بزرگ بدون
اتصاالت مناسب و باربری زمین و نوع خاک باعث این سانحه شده که موارد دیگر
توسط کارشناسان در حال بررسی است.
وی گفت :مســئوالن مربوطه پــس از وقوع هر حادثه اعــالم میکنند که
ساختمانهای بسیاری در شــهرها ناایمن هستند و خطر وقوع حوادث دیگر را
گوشــزد میکنند و هر یک از نهادها قصور ســاخت و ســاز را بر گردن دیگری
میاندازد اما با گذشــت زمان عدم ایمنی ســاخت و سازها به فراموشی سپرده
میشود.
کیهانی گفت :شهرداریها ،ســازمان نظام مهندسی ،وزارت راه و شهرسازی
و ســازمان استاندارد میبایستی نظارتهای خود را در این حوزه تشدید کنند و
اجازه ندهند سازهای که فاقد اصول ایمنی و ...است به بهرهبرداری برسد.
این فعال حوزه تولید فرآوردههای بتنی به ماده 100شهرداریها اشاره کرد و
گفت :این ماده ،قانونی محکم است که میتواند مانع ساخت سازههای بیکیفیت
و ناایمن باشــد ولی متاسفانه در خیلی از شهرهای کشور این ماده قانونی محل
مهمی برای کسب درآمد شهرداریها شده است به گونهای که اجاز داده میشود
مالک تخلف کند و ســازهای را بسازد ،بعد جریمه و از این راهکار دریافت وجه،
هزینههای شهرداری را تامین مینماید.
وی گفت :با توســعه شهرها و هزینههای کالن برای تامین حقوق کارکنان و
خدمات به شهروندان ضروری اســت منابع درآمدی شهرداریها از منابع دیگر
تامین گردد تا مجبور نشوند از ماده  100و یا شهر فروشی کسب درآمد نمایند.

با حفاری میادین شهر به مراکز خرید و یا فروش تراکم که ناهنجاری جامعه به
واسطه افزایش جمعیت در کنار نا ایمنی در سازهها را ایجاد میکند.
کیهانی گفت :مجلس باید در قوانین ساخت و ساز یک بازنگری داشته باشد
و در بخش نظام مهندســی هم مطابق ماده  35قانون مهندسی ،وظایف نظارت
عالیه به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است که متاسفانه جدیت الزم
توسط این وزارتخانه در این خصوص بسیار کم است.
وی در پایــان حضــور ناظر و مجریان احداث ســاختمان را در محل اجرای
پروژهها مورد تاکید قرار داد و گفت :بازدید مداوم از پروژهها و اســتقرار مهندس
مقیم در پروژهها ضروری است ،به صرف چند مرحله بازدید و ارائه گزارش توسط
مهندس ناظر نمیتواند عاملی در اجرای سازه مقاوم باشد.
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خبر

پیام رهبر انقالب به حجاج بیتاهلل الحرام:

غرب مستکبر روزبهروز ضعیفتر شده است
حضــرت آیت اهلل خامنهای در پیام بــه حجاج بیت اهلل الحرام ،وحدت و معنویت
را دو پایه اساســی حج و دو عامل عزت و سعادت امت اسالمیخواندند و خاطرنشان
کردند :غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیرا ً در همه جهان روزبهروز ضعیفتر
شده است ،البته از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت کرد.
به گزارش ایســنا ،متن پیام رهبر انقالب اســالمیکه صبح جمعه حجتاالسالم
والمسلمین نواب (نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی) آن
را در صحرای عرفات قرائت کرد ،به این شرح است:
« بسم ّ
الرحیم
الرحمن ّ
اهلل ّ
رب العالمین و صلّی ّ
محمد المصطفی و آله ّ
الطاهرین و صحبه
والحمد ّهلل ّ
اهلل علی ّ
المنتجبین
خدای عزیز و حکیم را ســپاس میگوییم که موسم مبارک حج را بار دیگر میعاد
ملّتهای مســلمان قرار داد و این مســیر فضل و رحمت را به روی آنان گشود .ا ّمت
اســالمیاکنون بار دیگر میتواند وحدت و یکپارچگی خود را در این آئینهی شفّاف و
تفرق روی بگرداند.
ابدی مشاهده کند و از انگیزههای تشتّت و ّ
وحدت مســلمانان یکی از دو پایهی اساسی حج است که چون با ذکر و معنویّت
که پایهی اساســی دیگر این فریضهی پُر راز و رمز است -همراه شود ،میتواند ا ّمتاســالمیرا به اوج ع ّزت و ســعادت برســاند و آن را مصداق « َو ِ َّهللِ ال ِع َّز ُۀ َو ل َِرسول ِ ِه َو
ِلمؤمِنین» قرار دهد .حج ،ترکیبی از این دو عنصر سیاســی و معنوی است؛ و دین
ل ُ
مقدس اسالم آمیزهی پُرشکوه و باعظمتی از سیاست و معنویّت است.
ّ
دشمنان ملّتهای مسلمان در تاریخ اخیر ،کوشش انبوهی را برای سست کردن این
دو اکسیر زندگیبخش ،یعنی وحدت و معنویّت ،در میان ملّتهای ما به کار گرفتهاند.
معنویّت را با ترویج سبک زندگی غربی که تهی از روح معنوی و برآمده از کوتهبینی
شدت بخشیدن به
ما ّدی اســت ،کمرنگ و بیرمق میکنند ،و وحدت را با گسترش و ّ
انگیزههای موهوم تفرقه مانند زبان و رنگ و نژاد و جغرافیا به چالش میکشند.
ا ّمت اسالمیکه اکنون نمونهی کوچک آن در مراسم نمادین حج دیده میشود ،باید
با همهی وجود ،به مقابله برخیزد؛ یعنی از سویی یاد خدا ،کار برای خدا ،تدبّر در کالم
ذهنیت همگانی خویش تقویت کند ،و از سویی بر
خدا ،اعتماد به وعدههای خدا را در
ّ
تفرق و اختالف فائق آید.
انگیزههای ّ
قاطعیت میتوان گفت ،آن اســت که شرایط کنونی جهان و جهان
آنچه امروز با
ّ
اسالم برای این تالش ارزشمند از همیشه مساعدتر است.
زیرا ا ّوالً امروز نخبگان و بسیاری از تودههای مردم در کشورهای اسالمیبه ثروت
اهم ّیت و ارزش آن پی بردهاند .امروز
عظیــم معرفتی و معنوی خود ّ
توجه یافته و به ّ
تمدن غرب ،جلوهگریِ صد
دیگر لیبرالیســم و کمونیسم به عنوان مهمترین ارمغان ّ
دموکراسی پولمحو ِر غربی با عالمت
ســال پیش و پنجاه سال پیش را ندارد .آبروی
ِ
جدی روبهرو اســت و متف ّکران غربی اعتراف میکنند که به سرگردانی
ســؤالهای ّ
معرفتی و عملی دچارند .در دنیای اسالم ،جوانان ،اندیشمندان ،مردان علم و دین با
وضعیت ،به دیدگاهی نو دربارهی ثروت معرفتی خود و نیز به خطوط
مشاهدهی این
ّ
سیاسی رایج در کشورهای خود دست مییابند ،و این همان بیداری اسالمیاست که
همواره از آن یاد میکنیم.
ثانیاً این خودآگاهی اســالمی ،پدیدهای شگرف و معجزآسا در قلب دنیای اسالم
بشدت دچار مشکلند .نام این پدیده
آفریده است که قدرتهای استکباری در برابر آن ّ
«مقاومت» و حقیقت آن ،بُروز قدرت ایمان و جهاد و تو ّکل اســت .این پدیده همان
ذین َ
قال
است که دربارهی نمونهای از آن در صدر اسالم ،این آیهی شریفه نازل شد :اَل َّ َ
سب َنا َّ ُ
ِعم
اس ا َِّن ال ّن َ
ل َ ُه ُم ال ّن ُ
اهلل َو ن َ
اس َقد َج َمعوا ل َ ُکم َفاخشَ و ُهم َفزا َد ُهم ایمان ًا َو قالوا َح ُ
ضوان َّ
َّ
ِعم ٍۀ م َِن َّ
ُ
ال َو ُ
اهلل ِ َو اهلل ذو
اهلل ِ َو َف ٍ
مسس ُهم سو ٌء َو ات ََّبعوا ِر َ
کیل* َفان َقلَبوا بِن َ
ضل لَم یَ َ
ضل َعظیم .صحنهی فلسطین یکی از جلوهگاههای این پدیدهی شگفتانگیز است
َف ٍ
وضعیت
به
کشی
عربده
و
تهاجمی
حالت
از
را
صهیونیست
طغیانگر
رژیم
توانســته
که
ّ
امنیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن
و
سیاسی
مشکالت
و
بکشاند
انفعال
و
دفاع
ّ
تحمیل کند .نمونههای درخشــان دیگر مقاومت را میتوان در لبنان و عراق و یمن و
برخی نقاط دیگر بوضوح مشاهده کرد.
ثالثاً در کنار این همه ،امروز دنیا شاهد یک الگوی مو ّفق و یک نمونهی سرافراز از
حاکمیت سیاســی اسالم در ایران اسالمیاست .ثبات و استقالل و پیشرفت
قدرت و
ّ
و ع ّزت جمهوری اســالمی ،حادثهای بس عظیم و پُرمعنی و ّ
جذاب است که میتواند
اندیشه و احساس هر مسلمان بیدار را به خود جلب کند .ناتوانیها و عملکردهای بعضاً
خطای ما کارگزاران این نظام که دستیابی کامل به همهی برکات حکومت اسالمیرا
به تأخیر انداخته ،هرگز نتوانســته است پایههای مستحکم و گامهای استواری را که
نشئتگرفته از اصول اساسی این نظام است متزلزل سازد و پیشرفت ما ّدی و معنوی
حاکمیت اسالم در قانونگذاری و
را متو ّقف کند .در صدر فهرست این اصول اساسی،
ّ
اجرا ،تکیه بر آراء مردمیدر مهمترین مسائل مدیریّتی کشور ،استقالل سیاسی کامل،
و عدم رکون به قدرتهای ســتمگر قرار گرفته است؛ و همین اصول است که میتواند
ّ
محل اجماع ملّتها و دولتهای مسلمان قرار گیرد و ا ّمت اسالمیرا در جهتگیریها و
همکاریها یکپارچه و متّحد سازد.
اینها زمینهها و عواملی است که اوضاع مساعد کنونی دنیای اسالم را برای حرکت
یکپارچه و متّحد فراهم آورده اســت .دولتهای مســلمان ،و نخبگان دینی و علمی،
و روشــنفکران مســتقل ،و جوانان حقیقتجو بیش از همه باید به بهرهگیری از این
زمینههای مساعد بیندیشند.
طبیعی است که قدرتهای استکباری و بیش از همه آمریکا ،از چنین گرایشی در
دنیای اســالم نگران باشند و همهی امکانات خود را در رویارویی با آن به کار برند و
اکنون چنین اســت .از امپراتوری رسانهای و شیوههای جنگ نرم ،تا جنگافروزی و
شــعلهور ساختن جنگهای نیابتی ،تا وسوسهگری و خبرچینی سیاسی ،و تا تهدید و
تطمیع و رشوه ..همه و همه از سوی آمریکا و دیگر مستکبران به کار گرفته میشود تا
دنیای اسالم را از مسیر بیداری و سعادت خود جدا کنند .رژیم جنایتکار و سیهروی
صهیونیست در این منطقه هم یکی از ابزارهای این تالش همهجانبه است.
به فضل و ارادهی الهی این تالشها در بیشتر موارد ناکام مانده و غرب مستکبر در
حساس ما و اخیرا ً در همهی جهان روزبهروز ضعیفتر شده است .پریشانی
منطقهی ّ
و ناکامیآمریکا و همدســت جنایتکار او یعنــی رژیم غاصب در منطقه را میتوان در
صحنهی حوادث فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن و افغانستان بوضوح تماشا
کرد.
در نقطهی مقابل ،جهان اسالم ممل ّو از جوانان پُرانگیزه و بانشاط است .بزرگترین
ســرمایه برای ســاختن آینده ،امید و اعتماد به نفْس است که امروز در جهان اسالم
بویژه در کشــورهای این منطقه موج میزند .همه وظیفه داریم این سرمایه را حفظ
کنیم و افزایش دهیم.
با اینهمه ،از کید دشمن یک لحظه نباید غفلت ورزید؛ از غرور و غفلت بپرهیزیم
تضرع از خدای قادر
و بر تالش و هشــیاری خود بیفزاییم و در همه حال ،با ّ
توجه و ّ
و حکیم کمک بخواهیم .حضور در مراســم و مناسک حج ،فرصت بزرگی است برای
تضرع ،و نیز برای تف ّکر و تصمیم.
تو ّکل و ّ
برادران و خواهران مسلمان خود در سراسر جهان را دعا کنید و توفیق و پیروزی
آنان را از خدا بخواهید .هدایت و کمک الهی به این برادرتان را هم در ادعیهی زاکیهی
خود بگنجانید.
والسالم علیکم و رحمۀ ّ
اهلل
ّ
سیدعلی خامنهای
ّ
الحجۀ ۱۴۴۳
 ۵ذی ّ
 ۱۴تیر »۱۴۰۱

رئیسی در مکالمه تلفنی با بشار اسد:

حمایت ایران از محور مقاومت و سوریه
تداوم خواهد داشت

سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در تماس تلفنی با «بشار اسد» رئیس جمهور
سوریه با اشاره به لزوم اجرایی شدن توافقات سابق میان دو کشور ،سفر چندی قبل
رئیس جمهور ســوریه به تهران را موفق توصیف و تاکید کرد :در این ســفر توافقات
خوبی حاصل شــد که اجرای آنها باید به شــکل جدی دنبال شــود .رئیسی با بیان
اینکه حمایت جمهوری اسالمیایران از محور مقاومت و به ویژه سوریه تداوم خواهد
داشــت ،اظهار داشت :ایران حامیاســتقرار صلح و ثبات و مخالف هر گونه مداخله
خارجی در سوریه است« .بشار اسد» رئیس جمهور سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی
با بیان اینکه دشــمنان ما نه ســال به ســال ،که روز به روز در برابر محور مقاومت
ضعیفتر میشوند ،گفت :ایران و سوریه در یک سنگر واحد قرار دارند و امیدوارم عید
سال آینده را در حالی جشن بگیریم که ملتهای ایران و سوریه شاهد موفقیتهای
روزافزون داخلی و خارجی باشند.

انهدام یک تیم مسلح تروریستی در شمال غرب کشور

روابط عمومیقرارگاه حمزه سیدالشــهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای از
انهدام یک تیم تروریستی در شمال غرب کشور خبر داد.
در اطالعیه قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) آمده است :به استحضار ملت شهیدپرور
و قهرمان ایران اسالمیمیرساند ،به یاری خداوند متعال ،یک تیم مسلح تروریستی
که قصد نفوذ از مرز شمال غرب و انجام عملیات خرابکارانه در داخل کشور را داشت،
در جدار مرز شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی در کمین رزمندگان قرارگاه
حمزه سیدالشهداء(ع) نیروی زمینی سپاه مستقر در منطقه مرزی گرفتار شد .در این
عملیات موفق ،تیم تروریســتی به طور کامل منهدم و مقادیری تجهیزات و مهمات
بدست رزمندگان اسالم افتاد .گفتنی است بنا بر اعالم قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع)
نیروی زمینی سپاه در این عملیات آسیبی به نیروهای خودی وارد نشده است.

اعتراض جبهه اصالحات ایران به بازداشت تاجزاده
خاتمی:ایکاشبهجایبازداشتهایجدید،گامهایمحکمیدرجهتخوداصالحیبرداشتهمیشد

گروه سیاسی :بازداشت مصطفی تاجزاده
فعال سیاســی اصالح طلب و معاون سیاســی
وزارت کشــور در دولت اصالحات که در آخرین
ساعات جمعه شــب رخ داد ،با واکنش گسترده
فعاالن سیاســی و همچنین فعاالن شبکههای
اجتماعی مواجه شــد .تاجــزاده که در ماههای
اخیر با وجود اعتقاد به مشی اصالحات ،انتقادات
صریحی را نســبت به روند اداره امور کشور بیان
میکــرد ،به اتهام اجتمــاع و تبانی جهت اقدام
علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب جهت تشویش
اذهان عمومیبازداشت شده است .فخرالسادات
محتشمیپور ،همســر مصطفی تاجزاده ،اعالم
کرد در غیــاب وی ،تاجزاده کــه تنها در خانه
بود ساعت  ۱۱شــب توسط  ۱۵مامور بازداشت
و به دادستانی تهران منتقل شده است .تاجزاده
تاکنــون بارها بــه اتهامات مختلف بازداشــت
شــده اســت .وی تنها یک روز پس از انتخابات
جنجالی ریاست جمهوری سال  ۱۳۸۸بازداشت
و در ســال  ۱۳۹۵پس از پایان دوره محکومیت
هفت ســالهاش از زندان آزاد شد .او در انتخابات
ریاســت جمهوری گذشــته نیز که به انتخاب
سیدابراهیم رئیسی منجر شد از جمله نامزدهای
ردصالحیتشده انتخابات ریاستجمهوری سال
گذشته ایران بود.
علیرضا سلیمانی سردبیر سایت رجانیوز پس
از بازداشــت تاجزاده در توئیتر نوشت :تاج زاده،
آخرین نفر نخواهد بود.
سیدمحمد خاتمیدر تماسی با فخرالسادات
محتشمیپور ،همسر تاجزاده ،از این اتفاق اظهار
تأسف و از صبوری و تدبیر همسر تاجزاده تقدیر
کرد و گفت« :ای کاش به جای این بازداشتها و
ایجاد محدودیتها ،بازداشت شدگان قبلی و در
راس آنها محصوران عزیز آزاد میشدند و از این
طریق ،گامهای محکمیدر جهت خوداصالحی
برمیداشــتند تا در ســایه آن هم نظام تقویت
شــود و هم امید و اعتماد به جامعــه بازگردد.
بدون شک اگر چنین رویکردی انتخاب میشد،
مشــکالت فراوانی که مردم با آن روبرو هستند،
کاهش مییافــت و موجبات محکم تر شــدن
پایههای امنیت ملی و از بین رفتن چشم طمع

مطابق وعدهها و رویکردهــای اعالمیخود این
موضوع را بررســی کنــد ،در صــورت مداخل ٔه
بیرویهٔ ضابطان یا بیمباالتی اشخاص و مقامات
قضایــی در این مورد ،پیگیری جزایی الزم را در
دســتور قرار دهد و رونــد آن را به اطالع افکار
عمومیبرساند.

پیامی اخطارآمیز به اصالح طلبان

دشمنان میشــد ..بازداشــت تاجزاده منجر به
برگزاری جلسه فوق العاده مجمع عمومیجبهه
اصالحات شــد که حاصل آن انتشــار بیانیه ای
درباره بازداشــت تاجزاده بود .متن کامل بیانیهٔ
جبههٔ اصالحات ایران بدین شرح است:
آثار تحریمهای ظالمانهٔ آمریکا ،سیاستهای
نامناســب دولت و مجلس و ضعفهای فزایندهٔ
مدیریتی کشور زندگی اکثریت مردم ایران را با
مشکالت حادی رو برو کرده و به یک نارضایتی
گســترده منجر شده است .در حالی که کشور و
مردم ایران در حال تحمل این شــرایط سخت
اقتصــادی هســتند و روز به روز اوضــاع بدتر
میشــود ،ظاهرا ً ایجــاد بحرانهای جدید هنوز
از دســتور کار برخی که وضع کشور را به اینجا
رساندهاند ،خارج نشده است.

بازداشت ناگهانی آقای سید مصطفی تاجزاده
در یک روز تعطیل و با گســیل تعــداد زیادی
مأمور عجیب و حیرتانگیز اســت و موجب شد
که مجمع عمومیجبههٔ اصالحات ایران جلســهٔ
فوقالعاده برگزار کند و موضوع را مورد بررســی
قرار دهد .هنوز مســئوالن مربوطه در این مورد
اطالعرسانی نکردهاند و دلیل بازداشت او ،آن هم
به این شکل ،روشن نیســت .همه میدانند که
آقای تاجزاده اصالحطلبی اســت که همیشه بر
قانونگرایی و خشونتپرهیزی تأکید داشته و به
آن پایبند بوده است.
او بیارتــکاب هیچ جرمی ۷ســال زندان را
تحمل کرد و وقتی احزابی که او در آنها فعالیت
داشت را بدون تشــریفات قانونی منحل کردند
به فعالیت سیاســی فــردی اصالحطلبانه ادامه

داد و در زمــره پرمخاطبتریــن و اثرگذارترین
اصالحطلبان درآمد .گمان میرود همین جایگاه
و صراحت و شجاعت او در بیان نظرات دلسوزانه
و اعــالم مواضع شــفاف و بیپیرایه موجب این
برخورد با او شده است.
جبههٔ اصالحات ایران به همهٔ مصادیق سلب
امنیــت و حقــوق اساســی و آزادی هر یک از
شــهروندان ایران معترض است و از جمله و به
ویژه بازداشت آقای تاجزاده که یک اصالحطلب
برجســته و صاحبنظــر و دارای مرزبندیهای
روشن با بانیان و حافظان وضع موجود از یکسو
و براندازان و ویرانیطلبان از سوی دیگر است ،را
شــدیدا محکوم میکند و خواهان آزادی هرچه
زودتر اوست.
از رئیس محتــرم قوه قضائیــه میخواهیم

احمد زیدآبادی در یادداشتی درباره بازداشت
تاجزاده نوشــت :تاجزاده در نقدهای خود از مرز
اصالحطلبــی عبور نکرده اما لحن کالمش از آن
فراتر رفته است.
به نظرم همین لحن کالم ،ســبب آزردگی و
عصبانیت جناح مقابل شــده تا حدی که جز به
محافل
بازداشت او رضایت ندادهاند .شاید تصور
ِ
دخیل در بازداشت آقای تاجزاده این بوده است
کــه آزادیعملش میتواند ســبب ترغیب دیگر
اصالحطلبان به تکرار شــیوۀ نقادی بیپروای او
شود و به زعم خود ،با بازداشتش در صدد ارسال
پیامیاخطارآمیز به دیگر اصالحطلبان برآمدهاند.
اگر منظور از بازداشــت تاجزاده ارسال این پیام
باشد ،به نظرم اشتباه محاسبهای بنیادی صورت
گرفته است.
واقعیــت این اســت که مصطفــی به دلیل
نوع نقــادی خود در بین ســران اصالحات تک
افتاده بــود و در عین حال خــودش نیز از نقد
دیگــر اصالحطلبان در امان نبود .بازداشــت او
اما نه فقط هرگونه نقد وی از ســوی دوستانش
را بیربــط و اصطالحاً به امــری “ناجوانمردانه”
تبدیل میکند بلکه با دامن زدن به آتش خشم
و عصبانیت آنها ،راه را برای تکرار شــیوۀ نقادی
او در بین دیگر اصالحطلبان میگشــاید و این
نیز به نوبــۀ خود میتواند آنهــا را یکی پس از
دیگری به صورت هدفی برای بازداشت در آورد.
در یک فرض توطئه نگرانه ،شاید منظور بعضی
از نیروهای دخیل در بازداشــت مصطفی همین
باشد .ظاهرا ً گروه و دستهای در جناح اصولگرا به
دالیلــی کام ً
ال پیچیده و متناقض ،عالقۀ ویژهای
دشمن اصلی و
به معرفی اصالحطلبان به عنوان
ِ
مؤثر نظام دارند و سعی وافری در هل دادن آنها
به این سمت از خود نشان میدهند.

علیرضا بهشتی :

شهید بهشتی نیرو فرستاد تا از حمله تندروها به تظاهرات علیه حجاب اجباری جلوگیری کنند
همزمــان با جهش گرانــی و آب رفتن ادامه
دار سفره مردم از سویی و گره خوردن مذاکرات
احیای برجام و چشــم اندازه تیره توافق از سوی
دیگر ،عده ای ،بحث حجاب اجباری و عدم ارائه
خدمــات دولتی به کم حجابان ،را به موضوع روز
تیدیل کرده اند.
علیرضا بهشــتی ،فرزند شــهید بهشــتی از
بنیانگذاران جمهوری اســالمیو یار نزدیک امام
(ره) میگوید ،شــهید بهشــتی مخالف اجبار و
حامیاقناع بــرای رعایت حجاب بــود .علیرضا
بهشتی هشدار میدهد که تندروی در این حوزه،
نتیجه معکوس درپی دارد و به جمله ای از آیت
اهلل بهشــتی استناد میکند که ســال  ۵۹و در
مراسم بزرگداشــت اولین سالروز شهید مطهری
میگوید  :ســعی نکنید دیــن را تحمیل کنید،
زیرا اگر دین را تحمیل کنید ،مردم علیه شــما
طغیان خواهند کرد . .از نظر او شــهید بهشــتی
به خوبی از تاثیر اجبار در ایجاد و تقویت روحیه
نفــاق و دورویی آگاهی کامل داشــت به همین
دلیل به شدت از آن پرهیز میکرد .گفت و گوی
خبرآنالیــن با علیرضا بهشــتی ،فرزند آیت اهلل
بهشتی و استاد دانشگاه تربیت مدرس را بخوانید:
وقتی در باره حجاب و مرحوم شــهید
بهشتی ســخن به میان میآید ،خواسته و
ناخواسته ،ذهنها به سوی فعالیت ایشان
در «مرکز اسالمیهامبورگ» آلمان میرود،
برای مان از آن دوره بفرمایید؟
بســیاری خانمهای مســلمان درهامبورک
حجاب نداشــتند ،زمانی که برخی از این خانمها
به جلسات تفسیر یا جلسات هفتگی دیگری که
در مســجد برقرار بود میآمدنــد ،هیچ اجباری
نداشــتند برای حضور در جلسات روسری به سر
کنند .حداکثر اقدام شــهید بهشتی این بود که،
تعدادی روسری گذاشته بودند تا اگر کسی مایل
بود ،ســرش کند و وارد مسجد شود .ولی در این
باره هرگز اجباری وجود نداشت .برخی خانمها از
روسریها استفاده میکردند ،و برخی هم استفاده
نمیکردند.
پذیرش حجاب ابتــدا به تدریج باید به باور و
ســپس انتخاب فرد تبدیل شود .فضا برای افراد
در اتحادیــه انجمنهای اسالمیدانشــجویان در
اروپــا و امریکا ،بــه گونه ای بود کــه خانمهای
دانشــجویی که خانوادههای شــان ،خیلی هم
پیشینه مذهبی نداشــتند به آن جا میرفتند ،و
به تدریج ،خودشان ،حجاب را انتخاب و مراعات
میکردند .حجاب غیرانتخابی و اجباری ،نتیجه
مطلوبی ندارد.
شیوه برخورد مرحوم شهید بهشتی در
ایران با رعایت حجاب چگونه بود؟ آیا صبغه
روحانیت و انقالبیگری باعث نشــد ایشان
موضع سفت و سخت شود؟
بهتری مالک قضاوت موشع و عملکرد ایشان،
مرور فعالیت شان در دادگستری است که گویای،
ادامه رویه خارج کشورشان در ایران پس از انقالب

است  .برای مثال درهمین دوره ،تصاویری موجود
است که شهید بهشــتی به عنوان رئیس دیوان
عالی کشــور و مرحوم آیت اهلل موسوی اردبیلی
( دادستان کل کشــور» ،در جلسه ای با حضور
خانمهایی با دامنهایی البته نه دامنهای زننده،
نشسته اند و بحثهای آنان را گوش میکنند.
مرحوم بهشــتی تاکید داشــت ،باید به این
ارزشها توجه شود و معتقد بود ،این طور نیست
کــه فرد بتواند بگوید من بدون توجه به ارزشها
مشترک جامعه ،هرگونه که دلم خواست ،لباس
میپوشم .رویکرد ایشان معقول است زیرا هر نظام
اخالقی را مالک قرار دهیم ،متوجه میشویم ،در
حوزه چگونگی زیست اجتماعی ،دارای آدابی هم
مــردان و هم برای زنان اســت .البته این باید و
نبیدها تحمیی نیستند ،بلکه بخاسته از اجماع و
توافق عمومیهستند ولی متاسفانه مساله حجاب
اجباری در ایران بعد از ترورهای ســال  ۱۳۶۰و
 ۱۳۶۱به تدریج توســط گروههایی که به تصور
خودشان میخواستند ارزشهای دینی را حاکم
کنند ،با تحمیل ،آمیخته شد.
اوایل پیروزی انقــالب ،گروهی از زنان
تظاهراتــی علیه حجاب اجبــاری برگزار
کردند ،موضع شهید بهشــتی درباره این
تظاهرات و شــکرکت کنندگان در آن چه
بود؟
در این باره خاطره ای از حجت االسالم ناطق
نوری دارم ،ســخنان ایشان در سایت فیلترشده
«بنیاد نشــر و آثار شهید بهشــتی» هم منتشر
شده اســت .اوایل انقالب ،شهیدبهشتی ایشان
را «نوری» خطــاب میکرده ،به مدرســه رفاه
فرامیخواند و به گفته آقای ناطق نوری میگوید،
ظاهرا قرار اســت تظاهراتی علیه حجاب اجباری
اجام شــود و شــنیده ام ،عده ای ،میخواهند
متعرض شرکت کنندگان در این تظاهرات شوند،
شما یکی دو مینی بوس نیرو جمع کنید و بروید
و حایل شــوید تا معترضان بــه حجاب اجباری،
تظاهرات خودشان را برگزار کنند ؛ اجازه ندهید،
برخوردی بین دو گروه رخ دهد.
متاسفانه بعدها ،رعایت حجاب ،اجباری شد
 .واکنش امروز برخی زنان و دختران ،به اجبار و
تندرویهایی اســت که در حال افزایش هستند.
اما باید مراقب بود زیرا شــهید بهشــتی اعتقاد
داشــتند و پیش بینی کرده بودند ،بکارگیری و
افزایش فشــارها برای رعایــت اجباری حجاب،
ناراحتــی فردی ایجاد میکند ،ســپس تجمیع
این ســرحوردگیهای فردی ،انتقــاد عمومیرا
شکل میدهد و درنهایت ،طغیان عمومیرا درپی
خواهد داشت..
از ویژگیهای شهید بهشتی ،مخالفت
با اجبار به دلیــل تاثیر آن در ایجاد نفاق و
دوگانگی شخصیتی اســت  .خاطره ای در
باره این نگاه و رفتار بازدارنده ایشان به یاد
دارید؟

خاطراتی چه قبل و چه بعــد از انقالب یادم
هست  .به عنوان نمونه ،منشی ایشان در «مرکز
اسالمیهامبورگ» ،کراوات میزد و شهید بهشتی
برخورد آمرانه با منشی مرکز نداشت .در نمونه ای
دیگر ،یکی از قضات کراواتی دیوان عالی کشــور،
بدون کراوات نزد شهید بهشتی میرود و ایشان
میپرســد چرا کراوات نــزده اید؟ آن قاضی هم
میگوید ،من فکر کردم شــاید شما خوش تان
نیاید .شهید بهشــتی پاسخ میدهد ،این مساله
شــخصی شماســت خودتان دوســت داشتید،
کراوات بزنید و اگر دوست نداشتید نزنید .اما این
که فقط برای خوشــایند من کراوات نزنید ،کار
درستی نیست .
شهید بهشــتی از نقش اجبار در راندن افراد
و جامعه به ســوی نفاق و دورویی آگاه بود و به
شــدت تالش میکرد مانع شکل گیری اجبارها
شــود اما افراطی گریها بعدها و به خصوص بعد
از ترورهای ســال  ،۱۳۶۰میدان دار شدند و دو
پارگیها و چندپارگیهایــی در جامعه به وجود
آوردند که آثار زیانبارش را اکنون هم مشــاهده
میکنیم.
ایشان ارزیابی از پیامد اجبار و تحمیل در
حوزه اجتماعی داشتند؟
شــهید بهشــتی ســال  ۱۳۵۹و در مراسم
نخستین سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری،
در فیضیــه قم میگویند ،ســعی نکنید دین را
تحمیل کنیــد ،زیرا اگر دیــن را تحمیل کنید،
مردم علیه شما طغیان خواهند کرد.
بحث نظری شهید بهشتی در کدامیک
از آثــار ایشــان منعکس اســت؟ آیا به
بحثهایشان به عنوان یک مصلح عمل هم
میکردند؟
کتاب «نقش آزادی در تربیت کودکان» تالیف
ایشان سرشار از تربیت انسان رشید و رشد یافته
و اصالح جامعه از کودکی اســت .شهید بهشتی
دیدگاههای منــدرج در این کتــاب را به لحاظ
عملی و تجربی در طول سالیان متمادی فعالیت
در حــوزه تعلیم و تربیت به بوته عمل گذاشــت
و نتایج عملی آن را مشــاهده کرده بود .زندگی
ایشــان به لحاظ عملی سرشار از شواهد فراوانی
در ارتبــاط با مدرســههای «دیــن و دانش» و
«حقانی» در قم ،مدرســه «رفاه» و روابط شــان
به لحاظ آموزشی و تربیتی با اتحادیه انجمنهای
اسالمیدانشجویان در اروپا و آمریکا است .کتاب
«نقــش آزادی در تربیت کــودکان» بحثهای
اساســی برای اولیاء و مربیان ،و پدر و مادرهایی
داشــت که در مدارس اســالمیقبل از انقالب،
فرزندانشان را ثبت نام کرده بودند.
برخی معتقدند شما تفاوت نگاه با پدرتان
شهید بهشتی دارید و دیدگاههای ایشان را
بر اساس نگاه خودتان تفسیر میکنید؟ این
ادعا به ویــژه در باره حجاب ،چقدر صحت
دارد؟
آثار ایشان همگی در دسترس است .با توجه

به دغدغه جدی ایشــان در بــاره بحث انتخاب
مبتنــی بر آزادی و آگاهی ،ایــن بحث ،به حوزه
بحث حجاب هم تســری داشت .در مورد مساله
حجاب ،در هیچ یک از ســخنرانیها و مکتوبات
ایشان پیدا نمیکنید که اجبار حکومت را توجیه
یا توصیه کرده باشــند .چندســال پیش که در
باره دیدگاههای مرحوم بهشتی راجع به حجاب
صحبــت کــردم ،برخی ،نــواری از صحبتهای
مرحوم بهشــتی مربوط به بعد از انقالب بازنشر
کردند که در آن ،ایشان به خانمهایی که شرایط
بعد از انقــالب را درک نمیکننــد و با لباس نا
مناسب در انظار عمومیحاضر میشدند ،اعتراض
و انتقاد میکند .البته ایشان این انتقاد را نه فقط
به خانمها که نسبت به آقایان هم دارند.
ببینید این نکته بســیار مهمیاســت که هر
جامعه ای دارای یک سری کدهای اخالقی مورد
اجماع مردم است  .این کدهای اخالقی را فرهنگ
عمومیو ارزشهای مشــترک آن جامعه تعیین
میکنند .به طور طبیعی هر نوع لباس پوشیدن
حتی در آزادترین کشورها مثل آمریکا ،استرالیا،
یا اروپا ،مبتنی بر هنجارهای مورد توافق جامعه
است .شما نمیبینید به هر فردی اجازه بدهند با
هر نوع لباس و وضعیتی برای مثال سوار هواپیما
یا وارد مراکز خرید بشود .بارها اخبارش را شنیده
و یا دیده ایم که از ورود چنین افرای ممانعت به
عمل آورده اند ،و حتی فرد مســافر را از هواپیما
پیاده کرده اند .البته توجه داشته باشید کدهای
اخالقــی بازهم نه تحمیل که انتخاب شــده و از
مواردی هستند که مردم در گفت وگوها و عرصه
عمومیدر باره این کدها به اجماع رسیده اند .به
قول «جان راولــز» ،ارزشهایی با خصلت اجماع
همپوش هستند.
مبانی نظری شهید بهشتی در این باره
چیست؟
دو مقدمه در این باره باید مطرح بکنم :مقدمه
نخست :رابطه تنگاتنگی میان نظر و عمل شهید
بهشــتی وجود دارد .به همین دلیل من ایشان را
یک مصلح اندیشــمند یا یک اندیشــمند مصلح

میدانــم .فردی که در عرصه عمل با آنچه که در
عرصه نظر دارد ،یک رابطه منطقی برقرار میکند.
این یک مقدمه.
مقدمه دوم شهید بهشتی دارای یک منظومه
فکری اســت .او برخالف بســیاری از معاصران
خودش یک منظومه فکری و یک منظومه به هم
پیوسته فکری دارد که همه اجزایش به یکدیگر
مرتبط هســتند و در کانون این اندیشه ،مفهوم
درک او از انسان اسالم هست .انسانی که از قرآن
فهمیده میشود .این مفهوم انسان ،که مستند به
آثار شهید بهشتی اســت ،دارای وجه ممیزه ای
اســت که او را نسبت به اندیشههای دیگر برتری
میبخشــد؛ این وجه ممیزه ،انتخابگری انسان،
شــامل زن و مرد در اندیشه شهید بهشتی است.
به عبارت دیگر انســان آفریده شــده تا انتخابگر
باشد .برای انتخابگری نیز نیازمند به دو پیش نیاز
است :آزادی و آگاهی.
دو پیش نیاز آزادی و آگاهی ،در انتخاب،
چه نتیجهای به دنبال دارد؟
هیــچ انتخابی بدون آگاهی و آزادی ،انتخاب
نیست .اما انتخاب مبتنی بر آگاهی و آزادی زاینده
مسئولیت است .شهید بهشتی در  ۵بخش رابطه
بین انتخاب و مســئولیت را تعریف میکند-۱ :
مسئولیت انسان در برابر خالق هستی و پروردگار
عالم-۲ .رابطه انســان با خویشــتن خویش-۳ .
رابطه انسان با جامعه -۴ .رابطه انسان با طبیعیت
و  -۵رابطه انسان با تاریخ .این  ۵رابطه وجوه ابعاد
مختلف زندگی آدمیرا شکل میدهد.
این مبانی در نظرگاه شهید بهشتی چه
پیامدهایی دارد؟
از نظر شــهید بهشــتی ،هیچ نظام تعلیم و
تربیتی از خانواده گرفته تا مدرســه و حکومت،
حق نــدارد انتخاب گری انســان را زیر ســوال
ببرد؛ چنانکه خداونــد عالم هم چنین چیزی را
نه از پیامبرگرامیاســالم و نه از پیامبران ماقبل
او خواسته اســت .یعنی هر چیزی که با انتخاب
آزادانه مغایرت داشــته باشد ،نمیتواند به عنوان
دین معرفی بشود.

جلسه فوقالعاده مجمع تشخیص برای ثبات قیمتها و کاهش تورم
اعضــای مجمع ،در موضوع ایجــاد ثبات در
ســطح عمومیقیمتها و نــرخ ارز و کاهش نرخ
تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال از برنامه
هفتم توسعه و تک رقمیکردن آن تا پایان برنامه
به جمعبندی رســیدند .به گزارش ایرنا ،مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در جلسهای فوقالعاده
که به ریاســت آیتاهلل آملی الریجانی و با حضور
روســای سه قوه ،رئیس سازمان برنامه و بودجه و
معاون بانــک مرکزی و رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد ،به بحث
و بررسی پیرامون بررسی سیاستهای کلی برنامه
هفتم توسعه کشور پرداخت.
اعضای مجمع با بررســی پیشنهاد کمیسیون
مشــترک تدویــن سیاســتهای کلــی برنامه
هفتم توســعه ،در موضوع ایجاد ثبات در ســطح
عمومیقیمتها و نــرخ ارز و کاهش نرخ تورم به

میزان ۷واحد درصد در هر ســال از برنامه هفتم
توســعه و تک رقمیکردن آن تــا پایان برنامه به
جمعبندی رسیدند.
اعضــای مجمع همچنین مقرر کردند :کنترل
و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد
نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه ای که در
هر ســال حداقل ۲۰درصد از نرخ رشد نقدینگی
کاسته شود.
براســاس این گزارش ،در موضوع نقدینگی و
اعتبارات بانکی ،اعضای مجمع تصویب کردند که
«جهتدهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی
به فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای
غیــر مولد با اصالح نظامات پولی ،بانکی و مالی و
تجاری صورت پذیرد.
در این جلسه ســید ابراهیم رئیسی ،با اشاره
بــه اهتمام دولت به کنتــرل نقدینگی و اهمیت

هماهنگی میان سیاســتهای کلی و برنامههای
تحولــی در دولت گفت :توجه به سیاســتهای
دولــت ،آهنگ حرکت در کشــور را هماهنگتر
میکند.
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس شــورای
اســالمینیز در این جلســه بر ضــرورت هدایت
نقدینگی به سوی تولید و بازتعریف رابطه مالیات
و نقدینگی و ابزارهای سرمایه تاکید کرد.
محمدباقــر ذوالقدر دبیر مجمع تشــخیص
مصلحت نظام هم با اشاره به هدفگذاری مجمع
در اینکه اولویت برنامه هفتم پیشــرفت اقتصادی
عدالت محور اســت ،اظهار داشــت :پیشــنهاد
کمیسیون مشترک رشد اقتصادی همراه با عدالت
و بدون تورم اســت از این رو میبایست در طول
برنامه نقدینگی مدیریت و کنترل شود و در پایان
برنامه ،تورم تکرقمیشود.

سیاسی
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سخنگوی سازمان انرژی اتمیتایید کرد

آغاز غنیسازی با سانتریفیوژهای پیشرفته در فردو

خبرگــزاری رویترز مدعی شــد که بنابر
گزارش آژانس اتمی ،ایران با آغاز غنیســازی
اورانیوم توسط ســانتریفیوژهای پیشرفته در
فردو ،میزان غنیســازی خود را افزایش داده
است .همزمان با این خبر  ،سخنگوی سازمان
انرژی اتمیگفت :از زنجیره جدید ماشینهای
ســانتریفیوژ که دو هفته پیش فرآیند نصب
و گازدهــی به آنها در فردو به انجام رســید،
اورانیوم غنی شده  20درصد برداشت شد.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری رویترز اعالم
کــرد که آژانــس بینالمللی انــرژی اتمیدر
جدیدترین گزارش خود آورده است که ایران
غنیســازی اورانیوم توسط ســانتریفیوژهای
پیشرفته  IR6را در تاسیسات فردو آغاز کرده
است .رویترز همچنین گزارش داد که استفاده
ایران از این ماشینهای پیشرفته در تأسیسات
زیرزمینی فردو ســبب شده اســت تا میزان
غنیسازی اوارانیوم در این کشور افزایش یابد.
بنابر خبر رویترز ،آژانس بینالمللی انرژی
اتمیعالوهبرایــن در گــزارش جدید خود که
روز شــنبه در اختیار اعضای شــورای حکام
قرار گرفته ،آورده اســت که ایران تزریق گاز
هگزافلوراید اورانیوم غنیشده تا پنج درصد را
به آبشار یا خوشــه  ۱66سانتریفیوژی از نوع
 IR-6با به اصطالح سر فصلهای اصالح شده
در فردو آغاز کرده است.
رویترز افزود :آژانس اتمیدر ادامه گزارش

خود اعالم کرده است ،ایران پیشتر به دیدهبان
هستهای سازمان ملل اطالع داده بود که قصد
دارد غنیسازی اورانیوم با این سانتریفیوژهای
پیشرفته را تا سطح  20درصد افزایش دهد.
آژانــس بینالمللی انرژی اتمیپیش از این
در گزارشــی اعالم کرده بود کــه ایران آماده
تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای پیشرفته در
تاسیسات غنیسازی فردو است.

بنا به گزارش ایســنا« ،بهروز کمالوندی»
سخنگوی ســازمان انرژی اتمیایران با اشاره
به انتشار خبرهایی در رسانههای بین المللی
مبنی بر «افزایش میزان غنیسازی اورانیوم در
ایران» گفت :گازدهی به یک زنجیره جدید از
ماشینهای سانتریفیوژ  IR6حداقل دو هفته
پیش به آژانس اطالع داده شــده بود و پیش
تــر آژانس در این باره اطالع رســانی کرد که

فشار اقتصادی تا بازگشت ایران به برجام ادامه دارد
رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به منطقه ،در
یادداشتی با اذعان به پایبندی کامل ایران به توافق هستهای
پیش از خــروج دولت قبلی آمریکا از این توافق در ســال
 ،20۱8ادعاهایی را علیه مواضع ایران در زمینه احیای توافق
هستهای ،همکاری آن با آژانس بینالمللی انرژی اتمیو نقش
آن در منطقه مطرح کرد .به گزارش ایسنا ،جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا در آســتانه ســفرش به منطقه در بخشی از
یادداشتی که در آن به ارزیابی وضعیت منطقه و دستور کار
سفرش به آن پرداخته و در روزنامه واشنگتن پست منتشر
شده ،با اشاره به خروج دولت قبلی آمریکا از توافق هستهای،
آورده اســت :پس از آن که رئیــس جمهور قبلی از توافقی
کنار کشید که کارآمد بود ،ایران قانونی را تصویب کرد که
دستور شتاب گرفتن سریع برنامه هستهای آن را صادر کرد.
بایدن در این یادداشت با اذعان به شکست سیاست «فشار
حداکثری» دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور قبلی آمریکا
در قبال ایران در جامعه بینالمللی ،نوشت :بعد ،وقتی دولت
قبلی خواســت ایران را در شورای امنیت سازمان ملل بابت
ایــن اقدام محکوم کند ،آمریکا خود را تنها و در انزوا یافت.
او با ادعایی درباره نقش ایران در منطقه در بخش دیگری از
این یادداشت آورده است :تعداد حمالت با حمایت ایران در
مقایسه با دو سال پیش ،تا اندازه زیادی کاهش یافته است.
رئیس جمهور آمریکا در این یادداشت با اشاره به مذاکرات

بالفاصله ،رســانههای بین المللی نیز با هدف
پیگیــری اهداف خاص ،آن را بــا بزرگنمایی
منعکس کردند.
وی ادامــه داد :اقدام روز شــنبه ایران در
برداشــت محصول  20درصــد از این زنجیره
بخش فنی پایانی این اقدام اعالم شــده قبلی
بــود .بنا بر گزارش خبرگزاری صدا و ســیما،
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمیگفت :این

ایــران با قدرتهای جهانی و آمریکا در زمینه احیای توافق
هســتهای ،مدعی شد :ما دوباره به متحدان و شرکایمان در
اروپا و سراسر جهان ملحق شــدیم تا از انزوا خارج شویم؛
حاال این ایران است که تا وقتی به توافقی بازگردد که رئیس
جمهور قبلی آمریکا بدون داشتن برنامهای برای چیزی که
بتواند جایگزینش شــود ،از آن خارج شــد ،در انزوا به سر
میبرد .ماه گذشــته 30 ،کشــور برای محکوم کردن عدم
همــکاری ایران با آژانس بینالمللــی انرژی اتمیدر زمینه
فعالیتهای هستهای قبلیاش ،به ما ملحق شدند.
در حالی که دولت آمریکا از زمان ازســرگیری مذاکرات
وین در چند ماه گذشته مدعی بوده آماده بازگشت دوجانبه
با ایران به پایبندی کامل به توافق هســتهای است و مایل
است مسیر دیپلماسی را برای رسیدن به این هدف در پیش
بگیرد ،رئیس جمهور آمریکا در این یادداشــت مطرح کرد:
دولت من به افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ادامه
خواهد داد تا زمانی که ایران آماده بازگشــت به پایبندی به
توافق هستهای باشد ،همان طور که من آماده آن هستم.
او در بخش دیگری از اظهاراتش در این یادداشت ،با اشاره
به نقش عراق در برگزاری مذاکرات ایران و عربستان سعودی
گفت :عراق کــه برای مدتی طوالنی منبــع درگیریهای
نیابتی و رقابتهای منطقهای بوده است ،حاال بستری برای
دیپلماسی است ،از جمله میان عربستان سعودی و ایران.

سفر مقامهای نظامی اسرائیل به قطر
مقامات فعلی و ســابق ایاالت متحده و کشــورهای
حوزه خلیج فارس به میدل ایست آی گفتند ،تعدادی از
مقامات نظامیاسرائیل به صورت محرمانه به قطر اعزام
شــده اند .این اقدام به عنوان بخشــی از یک بازتنظیم
ساختار امنیتی است که به موجب آن اسرائیل به عنوان
بخشی از منطقه تحت پوشش ستاد فرماندهی مرکزی
ایاالت متحده موسوم به «سنتکام» قرار میگیرد.
به گزارش ســرویس بین الملــل «انتخاب» ،میدل
ایســت آی در ادامه این مطلب نوشته است :این منابع
گفتنــد که حداقل یکی از مکانهایــی که این مقامات
اسرائیلی در آنجا حضور یافته اند ،پایگاه هوایی «العدید»،
مقر عملیات سنتکام در قطر است.
رژیم اشغالگرقدس سال گذشته به عنوان بخشی از
منطقه تحت پوشش سنتکام پذیرفته شد .این اقدام بر
اساس توافقات عادی سازی سال  2020بحرین و امارات
متحده عربی با اسرائیل انجام شد .مراکش و سودان نیز
پس از توافق بحرین و امارات ،خیلی زود روابط خود را با
اسرائیل عادی کردند.
یکی از مقامات یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج
فارس به شرط ناشناس ماندن درباره این موضوع حساس
با میدل ایســت آی صحبت کرد ،وی نگفت چه تعداد
پرسنل اسرائیلی در حال حاضر در این کشور هستند.
اســرائیل و قطر به عنوان دو متحــد کلیدی ایاالت
متحده ،با وجود اینکه روابط رســمیندارند ،اما ارتباط
خــود را حفظ کرده اند .این مقــام عربی گفت :گفت و
گوهایی بین طرفین وجــود دارد و گفت و گوی خوبی
است.
قطــر به طور علنــی آنچه را که «روابــط کاری» با

اســرائیل مینامد تایید میکند .ایــن روابط در جریان
حمله اســرائیل به غزه در سال گذشته ،زمانی که بنا به
گزارشها بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل با مقامات قطری
در یک کشور ناشناس برای مذاکره درباره کمک به نوار
محاصره شده غزه مالقات کرد ،برجسته شد.
با این حال ،افشای ســفر مقامات نظامیاسرائیل به
قطر ،که قب ً
ال در جای دیگری گزارش نشــده بود ،نشان
میدهــد که چگونه روابط از مســائل ســنتی همانند
فلســطین فراتر میرود ،به ویژه اینکــه ایاالت متحده
برای تقویت همکاری امنیتی بین شــرکای عرب خود و
اسرائیل تالش میکند.
کالرک کوپر ،دستیار ســابق وزیر خارجه آمریکا در
امور سیاســی-نظامی ،و عضو فعلی اندیشــکده شورای
آتالنتیک به میدل ایســت آی گفت« :توافق ابراهیم و
همچنین گنجاندن اســرائیل تحت پوشــش سنتکام،
همه پایتختهای عربی را وادار میکند تا روابط خود با
اسرائیل را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند».
وی افــزود« :موضوع ائتالف نظامیبــرای مقابله با
تهدیدات مشترکی مانند ایران که در حال حاضر مطرح
است ،نمونه ای واقعی از این ارزیابی مجدد است».
گزارشها حاکی از آن است که در ماه مارس ،مقامات
نظامیقطر همراه با مقامات عربســتان سعودی ،امارات،
مصر و اردن با همتایان آمریکایی و اســرائیلی خود در
شهر تفریحی شــرم الشــیخ مصر برای بحث در مورد
طرحی برای دفاع موشــکی مشــترک ،نشستی برگزار
کردند.
این دیدار در حالی برگزار شــد کــه به دلیل توقف
مذاکرات احیای برجام ،تنشها با ایران افزایش یافته بود.

برخالف ســایر کشــورهای خلیج فــارس ،قطر از
بازگشــت ایران و آمریکا به برجام حمایت میکند .قطر
بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان را با ایران مشــترک
است .رهبر آن ،شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،در ماه مه
به جمهوری اسالمیســفر کرد تا مذاکرات متوقف شده
را مجددا استارت بزند .و در ماه گذشته ،آمریکا و تهران
مذاکرات غیرمســتقیمیرا در دوحه با هدف احیای این
توافق انجام دادند.
اما به گفته تحلیلگران ،موقعیت جغرافیایی قطر باعث
شده در برابر هر گونه تشدید تنش در منطقه آسیب پذیر
باشــد .آنا جاکوبز ،تحلیلگر ارشد حوزه خلیج فارس در
«گروه بینالمللی بحران» ،گفت« :قطریها ،مانند سایر
کشورهای کوچکتر بین عربستان سعودی و ایران ،آماده
بررسی همکاری امنیتی بیشتر با دیگر بازیگران ،همانند
ترکیه و اسرائیل هستند».
سنتکام در پاسخ به ســوالی درباره استقرار مقامات
نظامیاســرائیل در پایگاههای آمریکایی در قطر ،میدل
ایست آی را به ارتش اسرائیل ارجاع داد و ارتش اسرائیل
نیز از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرد.
ســرهنگ دوم دیو ایستبرن ،سخنگوی سنتکام ،در
پاسخی کتبی به میدل ایست آی گفت« :کاهش تنشها
بین اسرائیل و همسایگان عربش پس از توافق ابراهیم،
فرصتی اســتراتژیک برای ایاالت متحــده فراهم کرده
اســت تا شرکای اصلی خود از جمله اسرائیل را در برابر
تهدیدهای مشترک در خاورمیانه ،همسو کند».
قطر ،کشوری غنی از گاز با  2.8میلیون نفر جمعیت
که تنها  300هزار نفر از آنها اتباع قطر هســتند ،روابط
پیچیده ای با اسرائیل داشته است.
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شرکت گاز استان تهران( سهامی خاص)

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی خرید
لوله پلی اتیلن  90میلیمتری

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه از طریق سامانه
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد
استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .ا طالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی
کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد صالحیت ارسال خواهد شد.
الف  :مدت تحویل  :مطابق جدول ذیل پس از نفوذ قرارداد با احتساب ایام تعطیل
ب  :مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج :مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول
ذیل را داشته باشد ( ،در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد ).ارائه تأئیدیه اعتبار از
سوي بانک مرکزي یا مؤسسات مالي واعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه با سربرگ بانک و
مهر و امضاء شده
د  :توانایی تهیه وتسلیم ضمانت نامه بانکي حسن انجام تعهدات توسط مناقصه گر به میزان  10درصد کل
مبلغ پیشنهادی ( در صورت برنده شدن )
ه :کاالي پیشنهادي الزم است ساخت شرکتهاي معتبر و مورد تائید شرکت ملی گاز ایران بوده و در صنعت
گاز سوابق موثر و مطلوب داشته باشند.
و :ثبت نام و اخذ کد ملي اطالع رساني مناقصات از معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي ریاست جمهوري
ز :مناقصه گرالزم است داراي کد اقتصادي از وزارت اموراقتصاد و دارایي باشد و ایران کدکاال و شناسه
ملي را نیزارائه نماید.
ح :از کلیه ی سازندگان و تامین کنندگان داخلی موجود در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی
وزارت نفت ( )AVLبه منظور تامین کاال و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت واجد شرایط دعوت می گردد
 ،از تاریخ اعالن عمومی سامانه ستاد ظرف  5روز نسبت به دریافت اسناد از این سامانه اقدام نمایند .
شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند  15 ،روز فرصت خواهند داشت تا مدارک ارزیابي
کیفي را تکمیل و به سامانه ارسال نمایند .شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند ،پانزده
( ) 15روز فرصت خواهند داشت تا مدارک ارزیابي کیفي را تکمیل و با مهر و امضاء الکترونیک صاحبین
امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی در سامانه ارسال نمایند .ارائه سابقه اجرایی در رشته
و زمینه کاری موضوع مناقصه (مربوط به پروژه های ارائه شده در  10سال گذشته) ( ،تکمیل فرم ارزیابی

کارفرمایان قبـلی از سوابق کاری فروشنده و ممهور کردن آن توسط کارفرمایان قبلي الزامی است)
درغیر اینصورت امتیازی در این قسمت ارائه نمی گردد(.در صورتیکه فرم ارزیابی ممهور به مهر کارفرمای
قبلی نباشد فاقد اعتبار بوده و امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت  ،همچنین در صورت اعالم عدم رضایت
مکتوب نمایندگان شرکت گاز استان تهران نسبت به حسن سابقه  ،امتیاز حسن سابقه مرتبط با سوابق
اجرایی مربوطه معادل صفر محاسبه می گردد و مناقصه گر حق هیچگونه اعتراضی را ندارد ).
ط :نام شرکت تولید کننده محصول و ارائه اصل نامه نمایندگی مهر و امضاء شده از طرف آن شرکت (در
صورتیکه شرکت حاضر در مناقصه تامین کننده کاال می باشد ) الزامی می باشد .اگر مناقصه گر تولید
کننده باشد ،در صورت عدم ارائه مستندات قانونی مرتبط با تولید کاال و عدم فراهم نمودن شرایط بازدید
کارشناسی (در صورت نیاز) ،متقاضی از فرآیند مناقصه حذف می شود.
ی :ارائه اظهارنامه مالیاتی  ،ترازنامه منتهی به آخرین سال مالی حسابرسی شده و اعتبار نامه بانکی
و اساسنامه شرکت و مجوز امضای الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی در اسناد کیفی الزامی می باشد.
ک :پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه الزاما” می بایست دارای مهر و امضای دیجیتال صاحبان امضای
مجاز شرکت باشد.
ل :شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی کیفی صرف َا پس از احراز صالحیت ،مجاز به ارائه ضمانت نامه
شرکت در مناقصه خواهند بود .
شرکت گاز استان تهران در رد پیشنهاداتی که شرایط این آگهی و اسناد مناقصه را رعایت ننمایند مختار
است و مناقصه گرحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
مناقصه

شرح کاال

شماره تقاضا

شماره فراخوان

مبلغ ضمانت نامه
مدت تحویل

عمومی یک مرحله ای
لوله پلی اتیلن  90میلیمتری
0130008
2001092769000064
 8.250.000.000ریال
حداکثر 4ماه

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 41934-021 :
شناسه آگهی1346634:

اقدام ســازمان انرژی اتمیدر اجرای تکالیف
قانونی سازمان در راهاندازی و گازدهی ۱000
دستگاه (شش زنجیره) از ماشین سانتریفیوژ
 IR6صورت گرفته است.
 3هفتــه پیش بود که آژانــس بینالمللی
انرژی اتمیدر گزارشــی اعــالم کرده بود که
ایران آماده تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای
پیشرفته در تأسیسات غنیسازی فردو است».
در گزارش قبلــی آژانس بینالمللی انرژی
اتمیادعا شده بود« :ما هیچ توضیحی از ایران
در مورد اینکه آمادهســازی این کشــور راه را
برای غنیســازی اورانیوم بین  ۵تا  20درصد
هموار میکند یا خیر ،دریافت نکردهایم».
«رافائــل گروســی» مدیــر کل آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمیچنــدی پیش در
مصاحبه با شــبکه خبری العربیــه گفته بود:
«دوربینهایی که ایران از تاسیسات هستهای
خــود برداشــته ،وظیفه مــا در نظــارت بر
فعالیتهای هســتهای ایران را با مانع مواجه
کرده است».
وی ادامه داد« :ایران قابلیتهای هستهای
خود را افزایش داده اما به آستانه تولید سالح
هســتهای نرســیده و امروز هیــچ اطالعاتی
در دست نداریم که نشــان دهد ایران سالح
هستهای در اختیار داشــته یا برنامهای برای
ساخت ســالح هســتهای دارد و این موضوع
بسیار مهم است که به آن اشاره کردم».

انتظارات تلآویو در سفر بایدن به خاورمیانه
«ینیف کولوویچ» درهاآرتص نوشت :اسرائیل قصد دارد از
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،در سفر هفته آینده خود به
تل آویو بخواهد همکاریهای منطقه ای علیه ایران را تقویت
کند .به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ،در ادامه این
مطلب آمده است :عالوه بر این ،تشکیالت نظامیاسرائیل از
بایدن میخواهد که به تحریمهای اعمال شــده علیه تهران
در طول مذاکرات پایبند باشــد .اسرائیل همچنین به دنبال
استفاده از ســفر بایدن برای تقویت روابط خود با عربستان
سعودی ،به عنوان بخشی از همکاری منطقهای علیه ایران
است.
اســرائیل معتقد اســت که مذاکرات هســته ای پس از
ســفر بایدن به خاورمیانه از سر گرفته میشود و تشکیالت
نظامیبه دنبال تأثیرگذاری بر توافق تا حد امکان است .یک
مقام ارشــد امنیتی روز چهارشنبه گفت« :اسرائیل در حال
آماده شدن برای این احتمال است که توافقی حاصل نشود
یا توافق بدی حاصل شود».
بنی گانتز ،وزیر دفاع ،یک هفته پیش از ســفر بایدن به
اسرائیل ،خواستار همکاریهای منطقهای قوی تر علیه ایران
شده و گفته است که نیروهای نیابتی ایران عملیات بیشتری
علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میدهد.
گانتز روز پنجشــنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«اگر بخواهیم پهپادها و موشکهای پرتاب شده را بشماریم،

روابط عمومی شرکت گازاستان تهران
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میبینیم که نیروهای نیابتی ایران بیشــتر علیه کشورهای
خلیجفارس عمل میکنند تا علیه اسرائیل .این دلیل دیگری
بــرای تعمیق همکاریهای منطقــه ای  -در دفاع هوایی و
دریایی و همچنین در زمینههای دیگر است ».طرح پدافند
هوایی چند الیه اسراییل در جریان این نشست به خبرنگاران
نظامیارائه شد.
گانتز ادامه داد که ســفر بایدن به اســرائیل «همچنین
پیامــیرا به ایران منتقل میکنــد و این واقعیت که رئیس
جمهور در ســفر خود به خاورمیانه از اســرائیل و عربستان
سعودی بازدید خواهد کرد ،جایگاه اسرائیل [در منطقه] را
تقویت میکند».
وزیر دفاع اسرائیل همچنین اشاره کرد که از زمان امضای
توافقنامه ابراهیم در ســال  ،2020مقامات امنیتی اسرائیل
حدود  ۱۵0جلسه با همتایان منطقه ای خود برگزار کردند.
گانتز تاکید کرد که از زمان امضای این توافقنامه «معامالتی
به ارزش بیش از  3میلیارد دالر با کشــورهای منطقه امضا
شده است».
انتظار مــیرود بایدن در طول اقامت خود در اســرائیل
از اداره تولیــد و تهیــه وزارت دفاع که بر تولید و ســاخت
سیستمهای دفاع هوایی نظارت میکند ،بازدید کند .اسرائیل
همچنین خواســتار پشتیبانی بیشتر در بحث سیستمهای
دفاع هوایی که علیه ایران عمل میکنند ،خواهد شد.

قفل مذاکراتی محصول تضاد گفتمانی

احسان سپه وند در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی مینویسد :این روزها بار
دیگر و کما فی الســابق کالف ناموزون پرونده هسته ای چشمان نگران ایرانیان
رنجور و نجیب را معطوف خود کرده اســت .این حساســیت اجتماعی پیرامون
مذاکرات هســته ای از ماه اوت  2002همزمان با اولین زمزمهها حول و حوش
فعالیتهای هسته ای ایران تا به امروز بی تردید یادآور لحظات تلخ و شیرینی در
ذهن تاریخی مردمان این سرزمین بوده است.
تلخیها و شیرینیها آنجایی موضوعیت دو چندان مییابد که همواره علیرغم
شــعارهای دولت مردان در خصوص عدم گره زدن سرنوشت اقتصادی کشور به
مذاکرات ،آنچه در این دوخت و دوز به سرنوشــت مذاکرات گره کور میخورد،
حداقلهای معیشتی بر سفرههای کوچک شده و رنگ باخت ِه این روزهای ایرانیان
است.
به هر رو اینک از روی کار آمدن دولت ســیزدهم به شکل حدودی یک سال
میگذرد و آنچه روند احیای برجام نامیده میشود در این یک سال به نفسهای
آخر نزدیک و نزدیک تر شده است.
نتیجه مذاکرات نامرســوم غیرمستقیم بین هئیتهای ایرانی و آمریکایی در
دوحه طی هفته گذشــته این مهم را در اذهان مخاطبان این مذاکرات زنده کرد
که دستهای توافق کننده اینک در دورترین فاصله از هم قرار دارند .به بهانه این
رویداد نویســنده این سطور بر آن است که بر مبنای تضاد گفتمانی بوجود آمده
بین تهران و واشنگتن پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم ،نگاهی به این مبحث
داشته باشــد .در تعبیر ارنســتو الکالئو ( ) Ernesto Laclauو شانتال موف
( )Chantal Mouffeاز اندیشمندان به نام تئوری تحلیل گفتمان ،گفتمانها
بســترهایی هســتند که اشــیاء و پدیدهها تنها از طریق آن معنا مییابند و در
واقع هیچ واقعیت پیشــینی و از قبل تعیین شده ای وجود ندارد .در بیانی کلی
تر گفتمانها مجســم کننده معنا و ارتباطات اجتماعی وشــکل دهنده ذهنیت
ارتباطات اجتماعی و سیاسی به مثابه قدرت هستند .به تعبیری گفتمانها هویت
را تعیین نمیکنند ،بلکه ســازنده موضوعات بوده و در فرآیند سازندگی مداخله
خود را پنهــان میکنند .پس گفتمان را میتوان نظامــیاز روابط که ایدهها را
صورت بندی میکنــد نام نهاد .در این نظام دالها نشــانههایی از بیان مدلول
هستند .با نگاهی به توضیحات فوق در میابیم که حاکمیت دولتها در واقع تنها
شــکل نهایی قدرتند و این گفتمانها هستند که درون مایه معنابخش قدرت را
در بر میگیرند.
در تعاریف گفتمانی ارائه شــده توســط الکالئو وموف هر رخداد اجتماعی را
که به برقراری رابطه ای بین عناصر منجر شــود بــه گونه ای که هویت عناصر
دچار تغییر و تبدیل شــود ،مفصل بندی نامیده میشود .کلیت ساختار یافته و
ساختمند ناشی از رخداد مفصل بندی ،گفتمان را شکل میدهد .در این روند یک
سری جایگاهها و مواضع افتراقی پدید میآیند .این جایگاهها را مادامیکه درون
یک گفتمان مفصل بندی شده باشند وقته مینامیم و در وضعیت دیگر هر جایگاه
که به درون مفصل بندی گفتمان ورود نکند عنصر نامیده میشــود .هدف هر
گفتمان تبدیل عناصر به وقتههاست .در این چرخه مفهومیتجلی مرکزی معناها
با عنوان دال مرکزی شناخته میشود که نشانه برجسته و ممتازی است و سایر
نشانهها و دالهای فرعی در سایه آن نظم مییابند.
بــا توجه به توضیحات فــوق میتوان چنین نتیجه گرفــت که دال مرکزی
گفتمان دولت ســیزدهم در حوزه مذاکرات احیای برجام نوعی تقابل بازدارنده
در نظر گرفته شده است .رد پای این گفتمان در دوران سرپرستی هئیت مذاکره
کننده ایرانی توسط سعید جلیلی مشهود است که مقاومت در برابر خواستههای
آژانس بین المللی انرژی اتمی ،سیاســت تهاجمیو طلبکارانه نســبت به غرب،
افزایش ظرفیت غنی ســازی و امتیازخواهی بواسطه نفوذ منطقه ای را میتوان
از وقتههــای درون این گفتمان در نظر گرفت .این موضوع کامال در تضاد با دال
مرکزی گفتمان مذاکره کنندگان ایرانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم است که
دال مرکزی آن به نوعی تعامل سازنده برای خروج پرونده ایران از شورای امنیت
سازمان ملل متحد و رفع تحریمها بود.
در طــرف مقابل گرچه کابینه دموکرات بایدن پس از عبور از یکجانبه گرایی
ترامپ به ریل اجماع سازی اوباما به عنوان کانون سیاست خارجی دول دموکرات
بازگشــته است اما نشانههایی از محافظه کاری با توجه به بحران اوکراین نیز در
روند دولت بایدن به چشم میخورد.
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اخبار کوتاه

فوتیهای کرونا در کشور
دوباره  ۲رقمی شد
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در یک شــبانه روز ۲هزار و  ۳۷۵بیمار مبتال به
کووید  ۱۹در کشــور شناسایی شــدند و متاســفانه  ۱۰نفر نیز به دلیل این
بیماری جــان خود را از دســت دادند.به گزارش ایســنا ،از روز  ۱8تیرماه تا
روز  ۱۹تیرماه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۲۳۷۵ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی و  ۲۹۶نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۷میلیون و  ۲۴۹هــزار و  ۹۷۶نفر
رسید.متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۰ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۱هزار
و  ۴۳۹نفر رسید.خوشــبختانه تا روز  ۱۹تیرمــاه  ۷میلیون و  ۶۴هزار و ۶۷۳
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــدهاند ۳۵۶.نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبــت قرار دارند.تا روز  ۱۹تیرمــاه  ۵۲میلیون و  ۷۳۴هزار و  ۹۳۰آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۴شهرستان در
وضعیت قرمز ۱۴ ،شهرســتان در وضعیت نارنجی ۱۴۲ ،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۲88شهرســتان در وضعیت آبی قــرار دارند.همچنین تا روز  ۱۹تیرماه
 ۶۴میلیون و  ۶۷۶هزار و  ۲۹۱نفر دوز اول ۵8 ،میلیون و  ۳۳هزار و  ۱۲۷نفر
دوز دوم و  ۲۷میلیون و  88۹هزار و  8۹۹نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در
کشور تزریق کردهاند.مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۱۵۰میلیون
و  ۵۹۹هزار و ُ ۳۱۷دز رسید.در یک شبانه روز نیز  ۲8هزار و  ۶۹۵دوز واکسن
کرونا در کشور تزریق شده است.

افزایش دمای هوای تهران تا  ۴۰درجه

دایره المعارف حقوق شهروندی تدوین شود

غالمرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :تدوین دایره المعارف
حقوق شــهروندی باید صورت بگیرد و در حوزههایی مختلف از جمله محیط
زیست ،راهنمایی رانندگی و غیره به آن پرداخته شود تا مشکالت در این حوزهها
برطرف شــود.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) آئین هم اندیشی اهالی
قلم در حوزه حقوق شــهروندی برگزار شد .در این مراسم جمعی از مسئولین
حوزه فرهنگی و نویسندگان فعال در حوزه حقوق شهروندی ازسراسرکشور به
دعوت دبیرخانه دائمیحقوق شهروندی حضور داشتند.نماینده مجلس شورای
اسالمی با اشاره به شکوه و عظمت فصل فرهنگ اظهار کرد :اهل قلم بیشترین
نقش را در عظمت فرهنگ ایفا میکنند چراکه نویســندگان با کشش اندیشه
خــود دیگران را به کوششــی دوباره برای گام نهادن در مســیر نیکبختی و
ســعادتمندی راهنمایی میکنند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص
یکــی از فصول زیبای فرهنــگ که همانا فصل اخالق اســت ادامه داد :فصل
اخالق به مفهوم مســئولیتهای اجتماعی اســت در واقع زمانی که از اخالق
سخن گفته میشــود بالفاصله دو مفهوم زشت و زیبا به ذهن انسان معطوف
میشــود .اما منظور از اخالق ،همان مســئولیتهای اجتماعی است.منتظری
افزود :اخالق در بین بخشهای مختلف معارف تنها بخشــی که وجه اجتماعی
آن بیشــتر از مفهوم دیگران اســت که آنها عقاید و احکام هستند .به عبارت
دیگر اخالق در رابطه «با» متولد میشــود .در واقع اگر دیگری نباشــد اخالق
معنا و مفهومینخواهد داشــت .مونس کشــاورز رئیس دبیرخانه دائمیحقوق
شــهروندی در ادامه این مراســم با بیان اینکه بنا داریم در سال ۱۴۰۱کنگره
حقوق شــهروندی را با رویکــرد اقتصادی برگزارکنیم ،از اســتقبال بی نظیر
پژوهشــگران و نویســندگان عرصه حقوق شــهروندی از کنگره اول در ۷دی
ماه  ۱۳۹۶خبر داد و گفت :اولین کنگره حقوق شــهروندی بارویکرد فرهنگی
منجر به چاپ  ۴۰۰مقاله در  ۱۶محور شــد و  ۴۰۰پژوهشگرحقوق شهروندی
درتهــران گردهم آمدند که این تجربه خــوب و ارزنده را دوباره تکرار خواهیم
کرد ولیکن باتوجه به اولویتهای اقتصادی در شرایط کنونی رویکرد کنگره هم
اقتصادی خواهد بود .مدیرمســئول انتشارات حقوق شهروندی در ادامه گفت:
هدف دبیرخانه دائمی حقوق شــهروندی از برگزاری این هم اندیشــی ،ترویج
گفتمان حقوق شهروندی با رویکرد علمی و فرهنگیست .امید آن داریم که این
گفتمان به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود .رئیس دبیرخانه دائمیحقوق
شــهروندی دربخشی از سخنان خود به جمله ای از جبران خلیل خبران اشاره
کرد و گفت :نگوئید کشــورتان برای شما چه کاری کرده است بگوئید من چه
کاری میتوانم برای کشــورم انجام دهم .کشور چیزی جز سرزمین جغرافیایی
متشــکل از مردمانش نیست که اگر شهروندان در جامعه درنظر گرفته نشوند
کشــور چیزی جز محدوده ســرزمینی و جغرافیایی مشخص با مواهب مادی
نیست لذا نقش شهروندان نقش مهمیدرجامعه است و این شهروندان هستند
که سرنوشت یک جامعه را مشخص میکنند .آگاهی یاعدم آگاهی شهروندان
از حقوق وتکالیف شــهروندی خود نهایتا به سود و زیان خودشان خواهد بود.
هرکدام از ماباید ســفیرحقوق شهروندی باشــیم و در دایره ارتباطی خودمان
سعی درگسترش و ارتقاء آگاهیهای عمومیدر حوزه حقوق شهروندی داشته
باشیم.

مترو به شمال و غرب تهران میرسد
مجــری خط  ۱۰متروی تهران در مورد جزئیات این خط توضیحاتی ارائه کرد
و گفت :برآورد اعتبارات مورد نیاز این خط مترو بر پایه سال مالی امسال۵۴ ،
هزار میلیارد تومان است.محمود یوسفی در گفت وگو با ایسنا ،در مورد جزئیات
خط  ۱۰متروی تهران که بنا به گفته شهردار تهران در هفته جاری قرار است
عملیــات اجرایی آن آغاز شــود ،گفت :خط  ۱۰مترو به طــول ۴۳کیلومتر با
۳۵ایستگاه طراحی شده است که از فلکه چهارم تهرانپارس آغاز و با طی کردن
مســیر بزرگراه صدر ،چمران و ...نهاینا به وردآورد میرســد.وی با بیان اینکه
این خط مترو یک مســیر شرقی_غربی است که شمال تهران را نیز در مسیر
حرکت خود پوشش میدهد ،افزود :این اولین خط مترو خواهد بود که محالت
شــمال تهران را که از عدم توسعه خطوط مترو رنج می برند ،پوشش دهد که
براســاس برنامه ریزیهای صورت گرفته در فاز نخست در نظر داریم در یک
برنامه ۵ساله ،خط را با  ۱۰ایستگاه به بهره برداری رسانده و مابقی ایستگاهها
نیز به مرور وارد چرخه خدمت رسانی خواهد شد.مجری خط  ۱۰متروی تهران
با بیان اینکه برآورد اعتبارات مورد نیاز مترو بر پایه سال مالی ۵۴ ،۱۴۰۱هزار
میلیارد تومان اســت ،گفت :عمده تأمین مالی ساخت خط  ۱۰مترو از طریق
تهاتر خواهد بود.یوسفی با تاکید بر اینکه در ابتدا قرار بود که قرارگاه خاتم تنها
بخشی از این خط مترو را بسازد اما بنا به تدبیر شهردار تهران و رایزنی صورت
گرفته ،مقرر شــده که کل خط یعنی ۴۳کیلومتر توسط قرارگاه خاتم ساخته
شود ،افزود :شفت ورود دســتگاه «تی.بی.ام» در محدود ایستگاه دریاچه حفر
شده و بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته این خط مترو در دو فاز ساخته
و به بهره برداری خواهد رســید که در فاز اول  ۲۰.۵کیلومتر از ایســتگاه ورد
آورد تا میدان کتاب با  ۵ایستگاه به نامهای وردآورد ،دریاچه ،اتریش ،کوهسار
و میدان کتاب خواهد بود.وی تصریح کرد :فاز یک از ســاخت و بهره برداری از
خط  ۱۰مترو از میدان کتاب تا وردآورد به طول ۲۰.۵کیلومتر با ۵ایستگاه بهره
برداری و ۱۲ایســتگاه عبوری خواهد بود که مدت اجرای ۴سال تخممین زده
شده و فاز دوم از میدان کتاب تا تهرانپارس به طول ۲۲.۵کیلومتر با  ۵ایستگاه
بهره برداری و ۱۳ایستگاه عبوری آن هم به مدت اجرای ۴سال ساخته خواهد
شــد؛ اما فرآینده فاز دوم از ســال آینده آغاز میشود.مجری خط  ۱۰متروی
تهرانی با بیان اینکه در حال حاضر شفت ورود دستگاه  ، TBMحفر شده و به
نظر می رســد بعد از مونتاژ دستگاه ،کار حفر تونل خط  ۱۰مترو از اوایل آبان
ماه آغاز شــود ،گفت :فاز دوم خط  ۱۰مترو نیز از میدان کتاب تا فلکه چهارم
تهرانپارس خواهد بود که براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته ،سال آینده
فعالیت اجرایی آن نیز آغاز میشود.

گشتارشادبرایمسئوالنیابرایبدحجابها؟!
امام جمعه تهران :بسیاری از بیحجابها ،زنها و بچههای دزدها هستند!
فاضل میبدی :مشکل اصلی کشور ،بدحجابی نیست

گروه اجتماعی -ســعید تهرانی :درست یک سال پس
از مناظرههای انتخابات ریاســت جمهوری که سیدابراهیم
رئیســی در آن گفته بود« :ما گشــت ارشاد خواهیم داشت
برای مدیران» او دستورات جدیدی برای مقابله با بدحجابی
صادر کرد تا شاهد دور تازهای از برخورد با بدحجابی ،چه در
ادارات و چه در خیابانها و مراکز خرید ،با حضور خودروهای
پلیس امنیت اخالقی یا همان ونهای گشــت ارشــاد در
خیابانها باشــیم .این بار عالوه بر گشتهای ارشاد ،ادارات
و ســازمانهای دولتی نیز قرار است شدت عمل بیشتری در
مبارزه با بدحجابی داشته باشند .از سوی دیگر فشار بر روی
مالکان رســتورانها و کافهها هم برای عدم ارائه خدمات به
مشتریان بدحجاب افزایش یافته است.
هفته گذشــته بود رئیس جمهور در جلســه شورای عالی
انقالب فرهنگی ،دبیرخانه شــورا را موظف کرد با همکاری
همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای
قانون مصوب مجلس و قانون سال  ۱۳8۴شورایعالی انقالب
فرهنگی اهتمام الزم را داشــته باشند .در این قانون بیش از
سیصد وظیفه برای وزارتخانهها و سازمانها و ارگانهای مختلف
کشور برای اجرای قانون حجاب و عفاف مشخص شده است.
جالب اینجاست که این قانون هم در اوایل ریاست جمهوری
فردی گذاشته شد که ادعا می کرد مشکل کشور ،مو و لباس
جوانان نیست؛ یعنی محمود احمدینژاد!
اما در جلســه اخیر شــورای عالی انقالب فرهنگی ،نه تنها
وظایفی برای ترویج و توسعه حجاب به سازمانها و نهادهایی
چون وزارت ارشاد ،بسیج ،ســازمان برنامه و بودجه ،صدا و
ســیما و … داده شده ،بلکه بخشــی از دستورات مشخصا
بــه چند وزارتخانــه اقتصادی مربوط اســت که همین امر
هم انتقادهایی را در پی داشــته است؛ چراکه صدور چنین
دســتوراتی ،آن هم به وزارتخانههایی که وظیفه اصلی آنها
ســاماندهی امور اقتصادی کشور و در حال حاضر در اجرای
مسئولیتهای اصلی خود هم ناکام بودهاند ،به معنای در نظر
گرفتن اولویتهای اصلی قلمداد شده است.
بخشــی از تکالیفی که ارگانهای مختلف در مورد حجاب بر
عهده دارند بدین شرح است:
حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشــاکهایساده و اسالمی
 حمایــت کامل ـ حتی یارانــهای ـ از واحدهای تولیدیپارچههای چادری
کنتــرل اماکن تجــاری عمومی (شــامل فروشــگاهها،مجتمعهای تجاری ،نمایشــگاهها و…) از نظر پوشــش و
بدحجابی
 اهتمام برای اجرای مناسبتر مقررات در چیدمان آرایش/تزیین ویترینها
 ممنوعیت ورود ،تولید و عرضه مجســمهها ،عروسکها،مانکنها
وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصوالت فرهنگی وکاالهای مغایر با عفت عمومی و شئونات اسالمی.
مسدود کردن سایتهای ضداخالقی و ضدحجابتأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برایجلوگیری از افزایش بیبندوباری در جامعه.
جچالب اینجاســت که حتی وظایفی نیز برای وزارت راه و
شهرسازی مشخص شده همانند «تأکید بر اجرای مقررات
عضو کمیته علمی کشــوری مقابله بــا کرونا با بیان اینکه
زیرســویههای BA۴و BA۵امیکرون ،بسیار مسریتر و
واکسنگریز هستند ،گفت :به نظر میرسد در حال ورود به
موج جدید کرونا هستیم.دکتر حمید عمادی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره وضعیت ابتال به کرونا در کشور و علت صعود
دوباره آمارها ،گفت :در حال حاضر کرونا در کشور در حال
افزایش است؛ البته این وضعیت در برخی کشورهای دیگر
هم افزایشی است که کشور ما هم یکی از این کشورهاست.
وی افزود :بیشــتر هم به نظر میآیــد که به دنبال افزایش
موارد بیماری در کشــورهای همسایه ماست که موارد ابتال
در کشور ما هم در حال افزایش است .مثال واضح آن کشور
ترکیه است .این کشور مدتهاســت برای جلب توریست
اعالم کرده که نیازی به استفاده از ماسک نیست.
افرادی که با هواپیماهای این کشــور مســافرت میکنند،
واقعا در هواپیما و فرودگاه کســی ماسک نمیزند و شرایط
مناسبی برای انتقال کروناســت.عمادی ادامه داد :از هفته
گذشته موارد سرپایی ناشی از بیماری در کشور به صورت
واضحی افزایش یافت و در حال حاضر موارد بستریمان هم
در حال افزایش اســت .متاسفانه با روند موجود ،طبیعتا به
احتمال زیاد در دو هفته آینده موارد مرگومیر هم افزایش
خواهد یافت.

عکس :یلدا معیری

اداره کل هواشناســی اســتان تهران از وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و
افزایش دمای هوای پایتخت تا  ۴۰درجه ســانتیگراد خبر داد.به گزارش ایسنا
بر اساس بررسی دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی وضعیت جوی استان
تهران طی چند روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری ،در بعضی ساعتها همراه
با وزش باد و گاهی وزش باد شــدید و در نواحی جنوبی و غربی استان گاهی
وزش باد شــدید همراه با گرد و خاک ،کاهش دیــد و کیفیت هوا پیشبینی
میشود.در شرق استان برای روزهای سهشنبه تا پنجشنبه ( ۲۱تا  ۲۳تیرماه)
گاهی وزش شدید مورد انتظار است.تا سهشنبه (  ۲۱تیرماه) روند افزایش دما و
چهارشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.آسمان تهران امروز( ۲۰تیرماه)
صاف همراه با غبار صبحگاهی در بعداز ظهر قسمتی ابری و وزش باد با حداقل
دمای  ۲۷و حداکثر دمای  ۳۹درجه سانتیگراد و طی فردا (  ۲۱تیرماه) صاف
تا قسمتی ابری ،گاهی نیمه ابری ،در بعضی ساعتها وزش باد با حداقل دمای
 ۲۷و حداکثر دمای  ۴۰درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.

دستورات جدید برای نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب

ساختمانی در جهت استفاده از معماری متناسب با فرهنگ
دینی» و «رعایت موازین شــرعی به لحاظ عدم دید داشتن
ورودی خانهها ،درب ورودی خانههای آپارتمانی به گونهای
طراحی گردد که به هنگام بازشــدن ،محوطه داخلی خانه
(اتاقهای نشیمن وهال) در معرض دید نباشد».
ترویج فرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه و نظارت بر رعایت
حجاب اســالمی توسط شــاغلین در آن وزارتخانه و ادارات
تابعه در سراسر کشور از دیگر وظایف مشخص شده است.
این دستورالعملها که وزارتخانهها و سازمانهای اقتصادی را
هم درگیر مساله حجاب کرده ،واکنشهایی را هم برانگیخته
است .به عنوان مثال سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره
حجاب واکنشهای زیادی در پی داشت .منتقدان میگفتند
بهتر اســت رئیس کل بانک مرکــزی به وظیفه اصلی خود
که حفظ ارزش پول ملی اســت بپردازد .علی صالح آبادی،
رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشــته با اشــاره به این که
ابالغیهها و مقررات مربوط بــه «عفاف و حجاب» که فقط
«مقدمه کار» اســت به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است،
گفته بود« :اجرای سیاســتهای مربوط به عفاف و حجاب
نباید محدود به ابالغ بخشنامه و نامهنگاری باشد بلکه باید
در بانکهای کشــور مسئولین فرهنگی وجود داشته باشند
تا ضمن پیگیری جدی اجرای دســتورالعملها ،آموزهها و
مقررات ابالغی ســتاد امر به معروف و نهــی از منکر را به
صورت عملی پیاده سازی و رصد کنند».
برخورد با بدحجابی ،در مشــهد نیز بسیار جدی بوده است.
فعالیت  ۱۰8تیم «ارزیابان عفاف و حجاب» در مشــهد هم

در شبکههای اجتماعی با انتقادات فراوانی مواجه شده است
چرا که بودجه تخصیص یافته به همین تیمهای ارزیاب ،به
حدی است که بخشی از مشکالت اقتصادی اقشار فرودست
را می توانســت حل کند .انتقــاد از اولویت یافتن مقابله با
بدحجابی بر مقابله با گرانی و رفع مشکالت اقتصادی ،حتی
انتقاد برخی روحانیون رو هم در پی داشته است؛ بطوریکه
حجتاالســالم محمدتقــی فاضل میبــدی ،عضو مجمع
محققین و مدرســین حوزه علمیه قم گفت :در حال حاضر
مشکل کشور ،بدحجابی نیســت .هر سال تابستان ،مسئله
حجاب مطرح میشود که امســال این موضوع تندتر بیان
شــده و رئیسجمهور نیز به موضــوع ورود پیدا کردند .اگر
دولت ،خطیبان نماز جمعه و مســئوالن همه تالش خود را
برای حل گرانیها ،تحریم و مشکالت اقتصادی انجام بدهند،
این مشــکالت خودش حل میشود؛ تامادامیکه مشکالت
اقتصادی حل نشود ،مشکالت دیگر باقی است.

مشکل اصلی کشور ،بدحجابی نیست

فاضل میبدی در پاســخ به این ســؤال که آیا تندرویها بر
سر حجاب ،برای منحرفکردن افکا ِرعمومی از مسائل اصلی
است ،گفت :من کلمه فریب را بهکار نمیبرم و شاید اصطالح
درستی نباشد ،من احتمال میدهم و ممکن است یک عده
برای انحراف ذهن مردم از مشــکالت اقتصادی و اجتماعی،
آنها را بهســمت ماجرای دیگری هدایت کنند .خیزی که
برای مسئله حجاب برداشتند ،برای آن قانون گذاشته و افراد
را از حقوق شهروندی بازمیدارند ،کار درستی نیست .برای
اصالح جامعه و کمشدن آسیبهای اجتماعی ،باید به سراغ

استفاده از ماسک و تزریق واکسن را جدی بگیرید

سرماخوردگی ،عالمت عمده مبتالیان کرونا

وی تاکید کرد :البته خبر خوب این اســت که این سویه و
زیر ســویه از بیماری کووید  ۱۹که زیرسویههای اُمیکرون
هســتند و با عنوان زیرسویههای  BA۴و  BA۵شناخته
میشــوند ،معموال بیماریهایی هســتند که قسمتهای
فوقانی مجاری تنفسی را درگیر میکنند و مانند نوع دلتا،
ماهیت شدیدی ندارند .طبیعتا بیماریزاییشان هم مانند
دلتا کشنده نیست ،اما باتوجه به اینکه شیوع بسیار باالیی
دارند و بسیار مسری و واکسنگریز هستند ،احتمال ابتالی
گســترده افراد حتی به صورت خفیف وجــود دارد .حال
زمانیکه ابتال گســترده شود ،تعدادی از افراد مسن ،افراد با
سیســتم ایمنی ضعیف ،افرادی که داروهای شیمیدرمانی
و  ...اســتفاده میکنند ،ممکن اســت بیماریشــان مانند
همه در حد یک عفونت تنفســی فوقانی یا سرماخوردگی
نباشــد و ممکن است منجر به بســتری یا حتی فوت هم
شــود.عمادی با بیان اینکه به نظر نمیرسد که مرگومیر
این زیرســویهها مانند دلتا باشد ،گفت :با این حال احتمال
افزایش بیماری و باال رفتن موارد بســتری و طبعا افزایش

موارد فوت وجود دارد ،اما امیدواریم که شرایط مانند شرایط
شیوع دلتا نشود .این اتفاق تا زمانی رخ میدهد که همین
زیرسویهها وجود داشته باشند ،اگر ویروس جهش جدیدی
داشته باشــد ،کمااینکه بارها این جهش در ویروس کرونا
اتفاق افتاد و سویههای مختلفی را ایجاد کرد ،ممکن است
شرایط متفاوت شود.
وی با تاکید بر تداوم رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت :با
توجه به در پیش بودن برخی مناسبتها و تجمعات از جمله
ماه محرم و بازگشایی مدارس و دانشگاهها و پس از آن آغاز
فصل ســرما که به طور طبیعی موارد افزایش عفونتهای
تنفسی را شاهدیم ،باید دقت بیشتری در رعایت پروتکلها
داشــته باشــیم.عمادی گفت :در این مقطع الزم است که
افرادی که تاکنون واکســن تزریق نکردهاند ،واکسن بزنند.
افرادی که یک دز واکســن تزریــق کردهاند ،حتما دز دوم
را تزریق کنند و کســانیکه شش ماه از تزریق واکسنشان
گذشته ،دز یادآور واکســن را تزریق کنند .در حال حاضر
در کشــور واکسن داریم و تنها سالحی هم که میتواند در

حل ریشه مشکالت رفت .ریشه مشکالت نیز بیاعتمادیها،
گرانی و مشکالت اقتصادی است که جامعه را ناامید میکند.
میبدی در پاسخ به این سؤال که روشهای تند و ضربتی در
مسائلی مانند حجاب ،برای اقناع نسل جوان جواب میدهد
یا خیر ،بیان کرد :جواب خیلی بدی دارد و باعث دینگریزی
و دینهراسی میشود .نسل جدید ،تحصیلکرده هستند و
افکارشان رشد کرده است .هرچیزی را که به آنان میخواهید
بگویید ،باید با منطق و اســتدالل باشــد .صحبتکردن با
پرخاش و تهدید با نسل جدید جواب نمیدهد .نسل جدید،
نســلی نیست که از دیگران تقلید کند و بگوید چشم .نسل
جدید انتظار دارد که مشــکالت اقتصادی ،مالی ،شــغل و
امنیتاش حل شود و این مدل تندرویها تا به اآلن نتیجه
معکوس داشته است .این عضو مجمع محققین و مدرسین
حوزه علمیه قم ،با اشــاره به فرمانهــای آتش به اختیار از
سوی برخی افراد ،خاطرنشان کرد :ما در دنیا ،آتش به اختیار
نداریم .در دنیا هرچیزی که بخواهد جرم شــناخته شود،
باید تبدیل به قانون شــود؛ یعنی ،جرمانگاری شود ،تعریف
شده و مجازات آن تعیین شود .اینکه من در خیابان با یک
خانم بدحجاب برخورد کنم علیالخصوص برخورد فیزیکی،
هل بدهم ،چوب و شــالق بزنم خالف شرع است .نمیتوان
گفت هرکاری که خالف شــرع است ،جرم نیز هست؛ وقتی
جرم هســت پس میتوان با آن برخورد کنم .اگر جرم است
باید تبدیل به قانون شــود و من بر این عقیدهام که اینگونه
مسائل اص ً
ال جرم نیست .وی افزود :فردی که خالف اخالق
عمل کرده تا مادامی که به جامعه آسیب نرسانده است ،باید
او را به حال خودش بگذارند .باید با او صحبت کنند .ما یک
گناه و یک جرم داریم .جرم یعنی انسان به حقوق افراد تجاوز
میکند و حق جامعه را از بین میبرد؛ اما گناه یعنی من نماز
نمیخوانم و روزهخــواری میکنم که در این صورت باید با
من صحبت شود؛ اما حق ندارند با من برخورد فیزیکی کنند.

بسیاری از بیحجابها
زنها و بچههای دزدها هستند!

سخنان ســیداحمد خاتمی هم واکنشــهای بسیاری را در
شــبکههای اجتماعی برانگیخت .او گفته بود« :عدهای می
گوینــد چرا به چهار تار موی زن که بیرون اســت گیر می
دهید اما به دزدیهــا و اختالسها گیر نمی دهید .بنده و
ســایر خطبای جمعه از جمله کسانی هستیم که همواره بر
برخورد با دزدان و مفســدان اقتصادی تاکید داشتیم و قوه
قضاییه نیز ورود خوبی به این عرصه داشــته است اما بزرگ
شدن گناهی به معنای تحقیر گناه دیگر نیست ،قطعا دزدی
کردن و اختالس گناه اســت اما بی حجابی هم گناه است،
اتفاقا بســیاری از بی حجابها ،زنها و بچههای همان دزدها
هســتند ».فاضل میبدی در واکنش به این سخنان احمد
خاتمی :متأسفانه برخی از خطبههای نماز جمعه تند است؛
این حرف خیلی زشــت و تهمت بزرگی است .ممکن است
خانمی بدحجاب باشــد؛ اما پدرش بســیار فرد درستکاری
باشد .چرا این حرفها را میزنیم؟ بسیاری از اختالسگران
که در دولت نیز وجود داشــتند ،خانوادههایشــان باحجاب
بودند و برای حفظ ظاهر حجاب را حفظ میکنند .باید دقت
کنیم خروجی این تندرویها ،چه بوده اســت .اینکه گشت
ارشاد بگذاریم ،ایجاد ترس و محدودیت کنیم نتیجه خوبی
تا به اآلن نداشته است.
برابر کرونا کمککننده باشد ،واکسن است .تزریق واکسن
از عــدم تزریق آن بهتر اســت .خواهش میکنیم که مردم
واکسنشان را تزریق کنند و رعایت پروتکلها مانند استفاده
از ماسک را به تدریج جدی بگیرند.
وی با بیان اینکه میتوان گفت که به نظر میرســد داریم
وارد یک موج جدید کرونا میشویم ،گفت :البته امیدواریم
این مــوج ،موج شــدیدی نباشــد.عمادی دربــاره عالئم
مراجعهکنندگان فعلی کرونا ،گفت :عمدتا مبتالیان عالئم
ســرماخوردگی دارند .همچنین تعداد قابل مالحظهای از
مبتالیان عالئم گوارشی مانند اسهال و استفراغ دارند و فکر
میکنند مسموم شدند؛ در حالی که کووید است .همچنین
تعدادی هم عالئمی مانند آبریزش بینی و  ...دارند و برخی
هم گلودردهای شــدیدی دارند .در عین حال برخی افراد
هم هیچیک از این عالئم را نداشته و فقط تب و خستگی و
کوفتگی بدن را دارند .همه این موارد میتواند کووید باشد.
وی گفــت :افرادی که بیماری زمینهای دارند ،با دیدن این
عالئــم حتما به مراکز درمانی و پزشــک مراجعه کنند ،اما
افــراد جوانی که بیماری زمینــهای ندارند ،در خانه بمانند
و اســتراحت کنند و داروهای تسکیندهنده مصرف کنند،
سرکار نروند تا باعث شــیوع بیماری نشوند و در تجمعات
حاضر نشوند و ماسک بزنند تا بیماریشان منتقل نشود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد

رفع محدودیت رتبهبندی معلمان از حیث سنوات خدمتی
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه همه
معلمان فارغ از سنوات خدمتیشــان مشمول رتبه بندی
میشــوند ،گفت :در رتبه بندی فرایند ،رقابتی است و همه
معلمان در قالب شایستگیهای عمومی ،حرفهای ،تخصصی
و تجربــه میتوانند بهنحوی که در قانــون آمده از مزایای
رتبهبندی استفاده کنند.
به گزارش ایســنا ،صادق ستاریفرد با حضور در شبکه افق
به ســواالتی درباره رتبه بندی معلمان پاســخ داد و گفت:
رتبه بندی از سال  8۳در قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف
شــده بود اما عملیاتی نشد .در سال  ۹۰نیز در سند تحول
بنیادین تکلیف شــد و اجرا نشد همچنین در برنامه ششم
توســعه الزام شد اما در نهایت بعد از  ۱۰سال کش و قوس
الیحهاش در اسفند  ۱۳۹۹به مجلس تقدیم شد.وی افزود:
آن الیحه ایرادات بسیاری داشت و  ۲۰هزار میلیارد تومان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش
حقــوق بازنشســتگان غیرحداقلیبگیر تامیــن اجتماعی
توضیحاتــی ارائه کرد.میرهاشــم موســوی در گفتوگو
با ایســنا ،در پاســخ به گالیهها و انتقادات بازنشســتگان
غیرحداقلیبگیر از نحوه افزایش حقوقها در ســال جاری
اظهار کرد :آنچه ما باید بر اســاس قانون به عنوان سازمان
تامیــن اجتماعی انجام میدادیم همــان را انجام دادیم و
همان مسیری بوده که تا کنون طی کردهایم.
وی افزود :در ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی قید شده است
که میزان افزایش حقوق غیرحداقلیبگیران باید بر اساس
هزینههای زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب
شود و به اجرا دربیاید .در ماده  ۱۱۱قانون تامین اجتماعی
هم آمده اســت که میزان افزایش حقــوق حداقلیبگیران

شمولیت نومعلما ِن کمتر از  ۲سال سابقه

برای سه ســال پیشبینی شده بود.ستاری فرد اضافه کرد:
با روی کار آمدن دولت جدید موضوع رتبه بندی به عنوان
مطالبه جدی فرهنگیان که هم رضایتمندی شغلی معلمان
و هم ارتقای کیفی نظــام تعلیم و تربیت را به دنبال دارد،
مطرح شــد و در نهایت در شــکل فعلیاش در مجلس به
تصویب رسید و از سوی دولت ابالغ شد.
وی بــا بیان اینکه  ۳8هــزار میلیارد تومــان برای اجرای
رتبه بندی در بودجه ســنواتی پیش بینی شــده است ،در
پاسخ به پرسشــی مبنی بر علت عدم شمولیت نومعلمان
با زیر دو سال ســابقه استخدامی در رتبه بندی گفت :هم
در قانــون و هم مفاد آییننامه به نحوی پیشبینی شــده
اســت که همه معلمان فارغ از اینکه سنوات خدمتیشان
چقدر است ،شــامل رتبه بندی میشوند.سخنگوی وزارت
آموزش و پرورش افزود :در هفته گذشته در برخی رسانهها

مطرح شــده بود که معلمان زیر دوســال خدمت مشمول
رتبه بندی نمیشــوند اما خوشــبختانه ما هم مفاد آیین
نامه را بررســی کردیم و هم در گفتوگویی که با سازمان
اداری و استخدامی داشتیم ،تلقی و برداشت این شد که با
توجه به صراحت متن قانون ،همه معلمان فارغ از ســنوات
خدمتیشان مشــمول رتبهبندی شوند.ستاریفرد با بیان
اینکه البته در متن قانون محدودیتهایی برای شــمولیت
در رتبــه بندی ذکر شــده که از جمله آنهــا میتوان به
مامورشدگان به دیگر دستگاههای اجرایی اشاره کرد ،گفت:
اما خوشــبختانه هیچ محدودیتی از حیث سنوات خدمتی
مدنظر نیســت.وی همچنین در پاســخ به این موضوع که
گفته میشود آیین نامه اجرایی به گونهای طراحی شده که
معلمان هرچه قدر کار کنند نمیتوانند به درجه باال برسند،
اظهار کرد :خیر! اینطور نیست .هرچند تمام اساتید دانشگاه

توضیح تامیناجتماعی درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
نبایــد از حداقل دســتمزد کارگران که در شــورای عالی
کار مصوب شــده ،کمتر باشــد.مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی با بیان اینکه ما بر اســاس ماده  ۹۶و  ۱۱۱قانون
تامین اجتماعی مســیر افزایش حقوقهــا را طی کرده و
مصوبــه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارســال
تصمیم بخشی و سازمانی ما بود
کردیم گفت :این تصمیم،
ِ
و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد
اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است ،به عالوه نگاه
بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم
این اختیار را بر اساس ماده  ۹۶به هیئت وزیران داده است
که این مالحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد .موسوی ادامه

داد :آن پیشــنهادی که ما ارائه دادیم ،قانون است و اینکه
باید اقتضائات در دولت دیده شــود هم قانون است؛ هر دو
قانون هستند و نمیتوانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن
سوی قانون را نادیده بگیریم .خب تصمیم نهایی در هیئت
دولت بــا توجه به مالحظاتی که بــرای مابقی صندوقها
وجود داشــت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد
کالن و بخشهای مختلف ،اتخاذ شــد .آنجا هیئت وزیران
اســت و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شــود.
وی افزود :البته در جلســات کارشناســی مختلفی که ما
حضور داشــتیم ،نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین
کارشناسی خودمان را داشــتیم .در نهایت تصمیمی که

هم به درجه اســتاد تمامی نمیرســند و همــه نیروهای
نظامی به رتبه سرلشکری نمیرسند .در رتبه بندی فرایند،
رقابتی است .همه معلمان در قالب شایستگیهای عمومی،
حرفهای ،تخصصی و تجربه میتوانند به نحوی که در قانون
آمده از مزایای رتبه بندی استفاده کنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد :صرفاً معلمانی
میتواننــد ارتقــای رتبه  ۴و  ۵را درخواســت کنند که به
ترتیب  ۱۵و  ۲۱ســال سابقه خدمت به باال داشته باشند.
سقف امتیازات  ۱۰۰۰است .برای رتبه  ۵کسب  ۹۰۰امتیاز
و برای رتبه  ،۴کســب  ۷۵۰امتیاز الزم است و مولفهها و
شاخصهای مختلفی دارد که در آیین نامه ذکر شده است.
ستاریفرد در پایان اظهارکرد :از نظر کارشناسی ،اشکاالتی
به آیین نامه اجرایی مطرح شــده که قابل بررسی و تأمل
است که در هیئت تطبیق مجلس به آن توجه میشود.
گرفته شــد این بود که برای حداقلی بگیران  ۵۷.۴درصد
افزایش داشته باشیم .برای ســایر سطوح درآمدی نیز دو
سطح قائل شدند ،نخســت حقوق بگیران زیر  ۱۰میلیون
تومان که مشــمول افزایش  ۱۰درصــدی به عالوه ۶۵۰
هــزار تومان مبلغ ثابت شــدند و دوم حقوقبگیران باالی
 ۱۰میلیون تومان که حقوقشــان  ۱۰درصد افزایش پیدا
کرد.مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه
برای بخشی از «سایر ســطوح» که شاید چیزی حدود به
 ۹۰۰هزار نفر بازنشسته را شامل میشود ،این تصمیم برای
افزایش حقوق ،محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد:
این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق
قوانیــن مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشــان را
اعالم کردند.

اقتصادی
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جراحی اقتصادی ،مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را افزایش داد

هیچ نشانهای از کاهش نرخ تورم در سال  ۱۴۰۱نیست

یک کارشــناس امور بانکی اظهار داشت :اگر با کاهش
نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم
که نرخ تورم روند نزولی پیدا میکند بســیار خوشــبینانه
اســت چراکه در سه ماه اول ســال نرخ تورم بسیار باالیی
را تجربه کردیم و پیشبینی نزدیک به واقعیت این اســت
که نرخ تورم ســاالنه  1401بیش از  40درصد خواهد بود.
کامران ندری در گفتوگو با ایلنا درباره منفی شــدن نرخ
رشــد نقدینگی و احتمال تداوم آن در ادامه ســال جاری
اظهار داشت :کاهش نرخ نقدینگی مربوط به فروردین ماه
بوده و اساســا در فروردین ماه به دلیل تعطیالت نورزوی
فعالیتهای اقتصادی کاهش پیدا میکند .در واقع معموال
در تمام ســالها روند این است ،از آنجاییکه در فروردین
و اردیبهشــت ماه فعالیت وامدهــی بانکها تا حدی افت
میکند ،رشد نقدینگی کاهش مییابد اما امسال به منفی
رسیده است.
حال اینکه بسیار بعید است این روند در ماههای بعدی
ســال هم تداوم داشته باشــد.وی ادامه داد :منفی شدن
نرخ رشــد نقدینگی هر چند سابقه نداشــته اما همانطور
که گفته شــد کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع
عجیبی نیست و ادامه این روند بعید است چراکه مسائل و
مشکالت اقتصادی که باعث میشود افزایش رشد نقدینگی
کنترل نشــود ،همچنان باقی است و اتفاق خاصی نیفتاده
که شاهد تغییر روند باشیم.
این کارشــناس اقتصادی تاکید کــرد :این کاهش نرخ
رشد نقدینگی در فروردین ماه به دلیل پایین بودن ظریب
تکاثر پولی بوده و نه کم شــدن رشد پایه پولی که این کم
شــدن ظریب تکاثری در ماههای نخست سال به ویژه ماه
اول ،طبیعی است .هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین
ماه نزدیک به صفر اما مثبت بود ،امسال هم نزدیک به صفر
اما منفی بوده و میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل
توجــه و معناداری هم نبوده اســت .البته امیدواریم بانک
مرکزی کاهش رشد نقدینگی را حفظ کند.ندری در پاسخ
به این سوال که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین
ماه میتواند ســیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد،
گفت :معتقدم بانک مرکزی عجوالنه رفتار کرده با کاهش
نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمیتوان گفت این روند در
کل ســال ادامه پیدا میکند .به هر حال روشن است که
بانک مرکزی بر روی رشــد نقدینگی حساس شده و تصور
میکند که اگر رشد نقدینگی کاهش پیدا کند احتماال نرخ

تورم کاهش پیدا میکند اما نکته مهم این است که اساسا
در کوتاه مدت رابطه وثیقی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم
وجود ندارد.وی افزود :اگر بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی و
مهار نرخ تورم تاکید میشود به دلیل تاثیر آن در بلندمدت
است و در کوتاه مدت اساسا نه افزایش نقدینگی میتواند
آثار فوری تورمی داشته باشد و نه کاهش آن اثر کاهشی بر
روی نرخ تورم بگذارد .چنانکه با کاهش نرخ رشد نقدینگی
در فروردین ماه شــاهد افزایــش  1۲.۲درصدی نرخ تورم
در خــرداد ماه بودیم و در خرداد مــاه رکورد افزایش نرخ
تورم شکســت و در طول  50ســال گذشــته این میزان
افزایش نرخ تورم بیســابقه بود .بنابراین کاهش نقدینگی
در یک ماه را نمیتوان عالمت مثبتی برای اقتصاد دانست.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه با اســتناد به آمار
یــک ماه نتیجه گرفتن برای تدوام این آمار در کل ســال
بسیار خوشبینانه اســت ،اظهار داشت :اگر با کاهش نرخ
نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که

نرخ تورم روند نزولی پیدا میکند بســیار خوشبینانه است
چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار باالیی را تجربه
کردیم و پیشبینی نزدیک به واقعیت این اســت که نرخ
تورم ساالنه  1401بیشــتر از  40درصد خواهد بود.ندری
گفت :واقعیت این اســت که بانکها گرفتار ناترازیهایی
هســتند که این ناترازی در ماههای اول سال کمتر است
امــا در ماههای بعد افزایش پیــدا میکند .در عین حال
اقتصاد کشــورمان با مسائل و مشــکالت بودجهای مواجه
است و هرچند که درآمد نفتی افزایش یافته و سختگیری
آمریکاییها به دلیل شرایط اقتصادی جهانی کمتر شده اما
حتی اگر نسبت به سال گذشته نفت کمتری بفروشیم به
دلیل افزایش نرخ آن ،درآمد نفتی باال میرود.
البته به هر حال دولت این درآمد را باید به بانک مرکزی
بفروشــد و ریال آن را دریافت کند که میتواند عامل رشد
نقدینگی باشــد.وی ادامه داد :تاکید میکنم نرخ تورم در
کوتاه مدت رابطــهای با نرخ نقدینگی ندارد و اگر رشــد
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نقدینگی در دو سال کنترل شــود ،میتوان آثار آن را در
نرخ تورم مشــاهده کرد.این کارشناس اقتصادی افزود :در
کنترل نقدینگی ،نرخ بهره واقعی اهمیت بیشــتری دارد
و میتواند نرخ رشــد نقدینگی را تغییر دهد .اقتصادهای
پیشرفته تاکیدی بر بحث رشد نقدینگی ندارند چراکه رشد
نقدینگی در بلندمدت اهمیت پیدا میکند اما موضوع مهم
در مهار رشد نقدینگی ،کنترل نرخ بهره واقعی در اقتصاد
اســت که در اقتصاد ایران نرخ بهره به شدت منفی است.
وی تاکید کرد :آنچه که تورم را در ایران به شدت افزایش
میدهــد ،افزایش قیمت کاالهای پایــهای مانند بنزین یا
کاالهای اساســی و یــا کاهش نرخ بهره بانکی اســت که
بعید میرسد دولت برنامهای اجرای این عوامل را در ادامه
امسال داشته باشد.همچنین رئیس اتاق تعاون ایران خاطر
نشــان کرد :به نظر میرسد اگر واحدهای تولیدی نتوانند
در ماههای آینده نقدینگی خود را ارتقا بدهند بدون تردید
شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود از اینرو باید برای حل
این معضل باید فکر عاجل کنیم.
بهمن عبداللهی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به کاهش
چشــمگیر نقدینگی واحدهای تولیــدی ،گفت :واحدهای
تولیدی بعد از عادالنه شــدن یارانهها با مشــکل کمبود
نقدینگــی جدی مواجه شــدند؛ چرا که بعــد از جراحی
اقتصادی قیمتها رشد قابل توجهی کرد این در حالیست
که نقدینگی واحدها افزایش نداشت.
وی با بیــان اینکه بانکها توانایــی تامین منابع مالی
بنگاههــا را ندارد ،تصریــح کرد :بخش قابــل توجهی از
تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان پوشاک با چالشهای
جدی مواجه شــدند از اینرو الزم است که نظام بانکی و
ســایر مســئوالن مربوط در این زمینه اقدام جدی انجام
دهند چراکــه عدم نقدینگی باعث رکــود در کار و تولید
شده است.رئیس اتاق تعاون کشور با اشاره به تبعات رکود
تولید ،گفت :به نظر میرسد اگر واحدهای تولیدی نتوانند
در ماههای آینده نقدینگی خود را ارتقا بدهند بدون تردید
شــاهد افزایش بیــکاری تعداد قابل توجهــی از نیروهای
انسانی خواهیم بود؛ از اینرو باید برای حل این معضل فکر
عاجل شــود.عبداللهی نبود نقدینگی واحدهای تولیدی را
معضل اصلی بنگاهها دانست و افزود :نظام بانکی باید برای
عبور از این بحران عکسالعملهای مناســبی نشان دهند.
وی تصریح کرد :من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار از
وضعیتی که بانکها در آن قرار دارند آگاه هستم.

واردات  ۴۰۰هزار تن برنج خارجی
در سال جاری

دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطر نشــان کرد :در  4ماه نخســت سال جاری
حدود یک میلیون تن برنج خارجی ثبت ســفارش شــده است که از این میزان
 400هزار تن برنج خارجی وارد شد.مســیح کشاورز در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره
به افزایش مصرف برنج در آســتانه ماههای محرم و صفر ،گفت :مسئوالن گرفتار
روزمرگی شــدهاند و فراموش میکنند باید برای آینده برنامهریزی کند .این در
حالیســت که فصل برداشــت برنج ایرانی نزدیک است و اگر با برنامه جلو نرویم
بدون تردید شــاهد احتکار و گرانفروشــی این محصول در بازار داخلی خواهیم
بــود.وی با بیان اینکه تجربه تلخ ممنوعیت واردات برنج خارجی در  1400نباید
تکرار شود ،تصریح کرد :پیامدهای این تصمیم تا به امروز بر بازار برنج تاثیر خود
را گذاشــته است؛ نرخ برنج ایرانی در مرداد سال گذشته کیلویی  34هزار تومان
بود و به صورت منطقی توزیع میشــد اما بعد از تصویب دوره ممنوعیت واردات
برنج خارجی در فصل برداشــت برنج داخلی ،با کاهش برنج خارجی و به تبع آن
افزایش نرخ آن در بازار مواجه شدیم.

امضای تفاهمنامه افزایش همکاریهای هوایی
ایران و قطر

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری گفت :با سفر رئیس سازمان هواپیمایی
کشــوری قطر به تهــران ،تفاهمنامه و قرارداد همکاری بین روســای ســازمان
هواپیمایی کشوری دو کشور به امضا رسید.به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری
«میراکبر رضوی» اظهارداشت :روز گذشته «محمد فالح الهجری» رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری قطر با کاپیتان «محمد محمدی بخش» در خصوص استفاده
از ظرفیتهــای هوایی ایران در بازیهای جــام جهانی  ،۲0۲۲دیدار و گفتوگو
کــرد.وی افزود :پس از انجام دو دوره مذاکرات در خصوص افزایش همکاریهای
دو جانبــه حمل و نقل هوایی میان ایران و قطر در شــهر دوحه و جزیره کیش،
صبح روز جمعه  1۷تیرماه ،با ســفر رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری قطر به
تهران ،تفاهمنامه و قرارداد همکاری بین روســای سازمان هواپیمایی کشوری دو
کشور به امضا رسید.

درآمد  ۵۷۰۰میلیارد تومانی گمرک
در فصل بهار

طی ســه ماه نخست امسال حدود پنج هزار و  ۷00میلیارد تومان حقوق ورودی
از طریق گمرکات اجرایی در سراســر کشور وصول شده است.به گزارش ایرنا ،بر
اســاس قانون بودجه سال  1401بایستی در پایان سال ،حدود  ۸0هزار میلیارد
تومان درآمد از محل حقوق ورودی وصول شود.بر مبنای بودجه مصوب سه ماهه
باید حدود  ۲0هزار میلیارد تومان حقوق ورودی وصول میشد؛ بر این اساس ۲۸
و نیم درصد از میزان بودجه مصوب (حقوق ورودی) وصول شده است.بررسیها
نشــان میدهد ،احتماالً تا پایان سال  ۶0درصد حقوق ورودی مصوب در جداول
بودجه سال  1401محقق شود .یکی از دالیل مهم تحقق یکسوم منابع مندرج
در قانون بودجه در سه ماه نخست سال ،اجرای حکم تغییر نرخ محاسباتی 4۲00
تومانی به نرخ ای تی اس از خردادماه میباشــد .در حالی که حکم قانون بودجه
مبنی بر تغییر نرخ محاسباتی ارز باید از ابتدای سال اجرایی میشد.

در جریان بازد ید وزیر صمت از فوالد مبارکه مطرح شد

فـوالد مبـارکه دغدغه کشـور در حوزه تولید فوالدهای الکتـریکی را برطرف کرد

وزیر صمت ،در جریان ســفر به استان اصفهان ضمن دیدار
با مدیرعامل گروه فوالد مبارکه چند پروژه صنعتی در مجتمع
فوالد ســبا را افتتاح و از نزدیک از خطوط تولید این شــرکت
بازدید کرد.
سیدرضا فاطمی امین در این آیین که جمعی از نمایندگان
مردم اصفهان و شهرســتانهای لنجــان و مبارکه در مجلس
شورای اسالمی نیز حضور داشــتند ،پس از افتتاح واحدهای

گاززدایی و کربنزدایی تحت خأل ( )V.O.D & V.Dو اسمز
معکــوس ثانویه ( )RO۲فوالد ســبا و بازدید از فوالد مبارکه
گفت :امروز به پاس قدردانی از زحمات و تالشهای مدیران و
کارکنان سختکوش فوالد مبارکه ،از این مجموعه دیدن کردم.
فوالد مبارکه ،کشورمان را از واردات این محصوالت خاص
بینیاز کرد
وی عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار ،کاهش چشمگیر

مصــرف آب و تولید محصوالت ویژه را قابل تقدیر دانســت و
با بیان اینکه در حال حاضر کشــور ما ،هم تولیدکننده و هم
صادرکننده فوالد اســت ،گفت :پیــش از این زمانی که قصد
تولید الکتروموتور را داشتیم ،فوالد الکتریکی را از دیگر کشورها
خریــداری و وارد میکردیم که خوشــبختانه فــوالد مبارکه
کشورمان را از واردات این محصوالت خاص بینیاز کرد.
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به اهمیت تثبیت
قیمت انــواع محصوالت فــوالدی در بازارهای داخلی تصریح
کرد :فوالد مبارکه با جبران کسری محصوالت بهخوبی توانست
مدیریت بازار را نیز انجام دهد و در حفظ تعادل آن تأ ثیرگذار
باشد که جای تقدیر دارد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهارداشــت :این
شرکت در حوزه فناوری نیز اقدامات مؤثری انجام داده و عالوه
بر این ،با سرمایهگذاریهای قابل توجهی که انجام داده ،مصرف
آب واحدهای خود را نسبت به سایر تولیدکنندگان فوالد جهان
به کمترین حد ممکن کاهش داده است.
وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت یکــی از دغدغههای این
وزارتخانه را دستیابی به توانمندی تولید فوالدهای ویژه ،نظیر
فوالدهای موردنیاز صنعت تولید ترانسفورماتورها دانست و در
همین خصوص خاطرنشــان کرد :خوشبختانه فوالد مبارکه با
تحقیق و بــهروزآوری دانش فنی و در ادامــه نیز با اجرا و به
بهرهبرداری رســاندن طرحهای توســعه هدفمند ،دغدغه این
وزارتخانه و کشور را برطرف ساخت.

کامل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه

فاطمــی امین در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید
بر اهمیت تکمیل حداکثری زنجیره تولید در کشــور تصریح

کرد :در بسیاری مواقع با حلقه مفقوده در زنجیره تولید مواجه
هستیم و این باعث میشود که سرمایهگذاریها ارزش افزوده
الزم را به همراه نداشــته باشند و همچنان به واردات نیازمند
باشیم .خوشــبختانه در این زمینه شــاهد هستیم که فوالد
مبارکه با ســرمایهگذاریهای هدفمند و با دستیابی به دانش
فنی تولید فوالدهای سیلیکونی و در ادامه نیز با احداث خطوط
نورد این قبیل محصوالت ،زنجیره تولید را در حال کامل کردن

است.
وی ادامه داد :همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردهاند،
تولید ،جهاد در برابر دشمن است .علیرغم اعمال تحریمهای
ظالمانه دشمنان ،حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته
 1۲0میلیارد دالر بوده و این نشاندهنده جهادی است که در
تولید و تجارت رقم خورده است و جا دارد از حرکت جهادگونه
رزمندگان و سربازان جبهه صنعت قدردانی کنیم.

بهرهبرداري از خط  ۳کارخانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین

یافته و بسیاري از کارخانهها را براي نداشتن برق تعطیل کردیم
یا در احداث نیروگاه کمتر موفق بودیم؟ وي افزود :استانداران با
اختیارات در شوراي تامین و شوراي معادن باید مناطق واکاوي
نشده را به شرکتهاي پرتوان واگذار کنند نه افراد دالل.
فالح تصریح کرد :شرایطي گذاشته شود که بااستعدادها پاي
کار بیایند تا در آینده اشتغالزایي خوبي ایجاد شود اجراي این
پروژه براي  ۲00نفر به صورت مستقیم و  500نفر غیرمستقیم
اشتغالزایي میکند.

وزير صمت :قدرت مالي شرکت گهر زمین
بسیار افزايش پیدا کرده است

ادامه از صفحه 1
وي با بیان اینکه چرا تمام معدن شــماره ســه به گهرزمین
واگذار نشــده اظهارداشــت :اگر تولید گهرزمین ادامه نیابد در
آینده نه چندان دور تولید آن به  50درصد میرسد و  50درصد
تولید میخوابد؛ در این صورت خسارتي به صنعت فوالد کشور
وارد میشــود لذا نگذاریم سنگ از منطقه بیرون برود ،نگذاریم
تولید راکد شود .مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین گفت:
عمر کارخانجات به جاي  10سال باید به  30سال برسد؛ چرا ما
بیش از  ۲میلیون تن گندله بر زمین داریم و در کشور این آمار
هشت میلیون تن است اما مشتري ندارد؟
وي ابراز داشــت :چرا تامین ماشینآالت معدني در شرایط
تحریمی باید قطعه قطعه به کشــور وارد شود و زمان ترخیص
جنازه تحویل بگیریم؟
فــالح بیان کرد :چرا پهنه جیرفت در طول و عرض وســیع
مطالعه شده و دنبال حفاري آن نیستیم؟ آماده دسترسي به این
تودهها و جبران بیکاري ناشي از بین رفتن محصوالت کشاورزي
اســتان کرمان را داشته باشــیم و با این کار اشتغال در جنوب
کرمان را ایجاد کنیم.
وي افــزود :چقدر در انتقال جمعیت کار به ســواحل دریاي
عمان وقت گذاشیم؟ چرا محلي براي دپو و حوضچه باطله فوالد
در منطقه گل گهر نداریم؟ چرا مشکالت مانع رشد کارآفریني
بیشتر شده است؟ مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین ادامه
داد :چرا  4۲مگاوات بــرق مورد نیاز ما به  ۲.5مگاوات تقلیل

سیدرضا فاطمیامین ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در آیین
بهرهبرداري از خط سوم کنسانتره گهرزمین در سیرجان با بیان
اینکه  500میلیون تن اســتخراج مواد معدني در کشور وجود
دارد افزود :ســال گذشته در خام فروشي فقط  4.5میلیون تن
صادرات داشتیم اما گرفتار نیمه خام فروشي هستیم.
وي اظهار داشــت :بیش از هفت میلیون تن فوالد نیمه خام
از کشور صادرات کردیم در حالي که شرکتهایي داریم که ورق
فلزي وارد میکنند ،پس زنجیره تولید در کشور ناقص است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت ما تکمیل
زنجیرههاي تامین و توزیع مناســب در مناطــق جغرافیایي و
متناســب ارزش افزوده است اظهارداشــت :در تکمیل زنجیره
تولید فوالد نقص داریم و بیکاري ،مهاجرت ،آلودگي و انباشتگي
نیز وجود دارد و سودهاي زنجیره معادن نیز باال و پایین است.
وي تصریح کرد :در حــوزه معدن و صنایع معدني از نیروي
توانمندي برخورداریم و خوشبختانه قدرت مالي این شرکتها
از جمله شــرکت گهر زمین بسیار افزایش پیدا کرده و از مسیر
فرصت بلوغ صنعت و توانمندي مالي باید مســائل و مشکالت
را رفــع کنیم .فاطمی امین افزود :شــرکتهاي بزرگ عالوه بر
طرحهاي توسعه خود به توسعه صنعت در سایر مناطق هم توجه
داشته باشــند .وي ابراز داشت :شرکتهایي در کشور  ۷0هزار
میلیارد تومان در سال سود خالص دارند لذا یک شرکت ما سود
خالصي بیش از بودجه عمراني کل کشــور دارد .وي ادامه داد:
قانون معادن الزام کرده که  15درصد از مالیات در منطقه معدني
هزینه شــود و  ۶5درصد وزارت صمت نیز به زیرســاختهاي
صنعتي و معدني بیاید.
فاطمــی امین افزود :قانون بازگشــت  15درصد را در دولت
مطرح کردیم و دولت براي نخســتین بار آن را در الیحه بودجه

 1401به مجلس فرســتاد که مصوب شــد و این  15درصد از
امسال قانونا نمیتواند در جاي دیگري هزینه شود .وي تصریح
کرد :مردم خیلي از وضعیت گستردگي و عمق صنعت و معدن
کشــور مطلع نیستند و یکي از این راههاي ارتباطي گردشگري
صنعتي و معدني اســت که جذابیت ویــژهاي دارد ،باید  ۲واژه
صنعتگردي و معدنگــردي را به ادبیات مردم اضافه کنیم .وزیر
صنعــت ،معدن و تجــارت ادامه داد :ایــن کار را طي چند ماه
گذشته با مجتمع مس رفسنجان آغاز کردیم که حالت آزمایشي
دارد و امیدواریم این کار در شــرکتهاي گهر زمین و گلگهر
هم ادامه یابد.

حجتاالسالم و المسلمین سیدمحمود حسینی امام جمعه
ســیرجان نیز با اشــاره به لزوم توجه به ظرفیتهای معدنی و
صنعتــی منطقه گل گهــر افزود :باید به جوانــان این مرزوبوم
افتخار کنیم که با دانش فنی خود در اوج تحریمها به قله افتخار
رســیدیم .با تکیه بر توان بومیبیشتر تجهیزات این کارخانه از
تولیدات داخلی تامین شــده و در مقایسه با کارخانههای مشابه
به میزان  ۷5درصد از توان و ظرفیت داخلی بهره برده است.

اختیــارات شــوراي معادن کاهش یافته اســت افزود :شــاهد
توازن توســعه در استان نیستیم؛  11درصد از جمعیت استان
زیرپوشــش کمیته امداد امام خمیني (ره) هستند که بیش از
 300هزار نفر جمعیت را شامل میشود.
فــداکار با بیان اینکه نرخ رشــد اقتصادي اســتان به برکت
معادنی چون گهرزمین همیشــه مثبت بوده است عنوان کرد:
منطقه گل گهر  1۸هزار کارگر را ســهامدار این شــرکت کرده
که امیــدوارم این فرایند ادامه یابد .وي افزود :از محل تبصره ۶
قانون معادن میزان سه میلیارد تومان به استان کرمان پرداخت
شــده در حالي که قانون بصراحت میگوید دولت به اجراي این
قانون مکلف اســت و از چند هزار میلیارد توماني که از اســتان
خارج میشــود ،مبلغي ناچیز برمیگردد .استاندار کرمان گفت:
جادههاي ما با تردد خودروهاي سنگین معادن از بین رفته است
اما پول خط کشــي آنها را هم نداریم .وي بــا بیان اینکه بهره
برداري از معدن شــماره  3جنوبي حق گهرزمین اســت افزود:
شرکتهاي معدني طي اقدامی بزرگ آب خود را از خلیج فارس
تامین کردند که اجراي خطوط بعدي آن نیز پیگیري میشــود
و این شــرکتها بار برق را با تولید انرژي خورشــیدي از دوش
دولت بر میدارند.

اســتاندار کرمان با اشاره به تاسیس شرکتي با هدف توسعه
اکتشافات معدني اســتان گفت :در قدم بعدي کل پهنه استان
اکتشاف خواهد شد و امیدوارم وزارت صمت این اجازه را بدهد.
محمدمهدي فداکار در آیین افتتاح خط ســه کارخانه تولید
کنسانتره شرکت گهرزمین در شهرستان سیرجان افزود :با کمک
شــرکتهاي معدني و وزارت صمت شــرکتي در استان کرمان
تشــکیل شده که پروژهها را براي ســرمایه گذاري تامین مالي
میکند و یکي از کارهاي بزرگ در این شــرکت بحث اکتشاف
اســت که مس و گلگهر در این حوزه سرمایهگذاري میکنند.
وي اظهار داشت :مالیات استان کرمان از  10هزار میلیارد تومان
به  ۲۲هزار میلیارد تومان رســیده و حقوق دولتي معادن از ۲0
هزار میلیارد تومان در ســال گذشته به  40هزار میلیارد تومان
افزایش یافته که این امر توان استان را میگیرد.
اســتاندار کرمان گفت :در حالي که بودجه عمراني اســتان
کرمان ســه هزار میلیارد تومان است ،بیش از  40هزار میلیارد
تومــان درآمد حقوق دولتي معادن اســت .وي بــا بیان اینکه

شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس
در این مراسم گفت ۲5 :درصد اقتصاد کشور در مجموعه وزارت
صمت است و خیليها نمیدانند حجم کار این وزارتخانه چقدر
زیاد است.
وی بیان کــرد ۶۷ :درصد کل وصولــي مطالبات در بخش
حقوق دولتی معادن از اســتان کرمان بوده و  33درصد مابقي
متعلق به ســایر استانهاي کشور اســت و باید  ۶5درصد این
پول به وزارت صمت برگشت داده شود و وزارتخانه براي تکمیل
زیرساختهاي آن استان هزینه کند اما حتي یک درصد آن به
کرمان بازنگشته است .نایبرئیس کمیسیون اقتصادي مجلس
شــوراي اســالمی با انتقاد از گرفتن اختیار تبصره  5از شوراي
معادن توســط معاونین وزیر صمت از فاطمی امین درخواست
کرد با توجه به اینکــه در  10کیلومتري گهرزمین آب خوردن
ندارند و براي رفع برخي از مشکالت استان ،دوباره اختیار تبصره
 5را به استاندار دهید.
حســن پور افزود :خودروســازهاي داخلي و خارجي در این

امام جمعه و نماينده ولی فقیه در شهرستان سیرجان:
بايد به جوانان اين مرزوبوم افتخار کنیم

استاندار کرمان :نرخ رشد اقتصادي استان
به برکت معادنی چون گهرزمین مثبت بوده است

نماينده مردم سیرجان 67 :درصد کل وصولي مطالبات
در بخش حقوق دولتي معادن از استان کرمان بود

شــهر یک درصد خدمــات پس از فروش ندارند و گورســتاني
از خودروها که ســرمایه مملکت هســتند در اینجا دپو شدهاند
و بعضــي از پیمانکاران با افزایش غیرکارشناســي  5۷درصدي
حقوق کارگر و انتظار تولید محصول با قیمت سه سال از آنها ،به
روز سیاه نشستند .طبق اعالم نایب رئیس کمیسیون اقتصادي
مجلس شــوراي اســالمی 5400توده معدني در استان کرمان
بالتکلیف اســت و اگر دستور شروع آن را بدهید انقالب معدني
رخ خواهد داد .وی خاطرنشــان کرد 4۷۸ :معدن فعال داریم و
 ۲۲معدن را نیز برخي در اختیار دارند و دارند کاسبي میکنند.
باید به داد معادن این خطه برســید .به اعتقاد او خام فروشــي
اصليترین فاکتور در اســتان است و این استان ظرفیت احداث
کود کشاورزي (تبدیل دود گوگرد به آمونیوم) را دارد و به جاي
واردات میتواند این محصول را صادر کند.

سرپرست فرمانداری سیرجان :از تالش و همت
متخصصان و کارگران گهرزمین تشکر میکنم

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان ضمن قدردانی
از تــالش و همت متخصصان و کارگران زحمتکش منطقه گل
گهر بویژه شــرکت سنگ آهن گهرزمین ،گفت :این شرکت در
راستای نیل به اهداف برنامههای توسعهای خود ،بهرهبرداری از
خط سوم تولید کنســانتره با ظرفیت  ۲میلیون تن به صورت
رسمی با حضور وزیر صمت به بهره برداری رسید.
وی افزود :برای اجرای این طرح بالغ بر  ۲هزار و  500میلیارد
تومان هزینه شده است.
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حوادث

اخبار کوتاه

عامل ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی
دستگیر شد

رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از دستگیری عامل ترویج خشونت
و ایجاد رعب و وحشــت در فضای مجازی خبر داد.سرهنگ یوسف شاکری
گفت :در راســتای رصد و پایش فضای مجازی صفحــهای مورد پایش قرار
گرفت که حاوی محتویات غیرمجاز و ترویج خشونت و ایجاد رعب و وحشت
با ســالحهای ســردوگرم بود  ،لذا کارشنا ســان پلیس فتا رسیدگی به این
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.او گفت:کارشناسان این پلیس طی
یک عملیات غافلگیرانه و با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی موفق شدند فردی
که این صفحه مجازی را راهاندازی و مدیریت میکرد شناسایی و اورا به مقر
انتظامــی انتقال دهند.این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجوییهای
انجام شده با مواجه مســتندات و مدارک موجود به بزه ارتکابی اش اعتراف
کرد ،این فرد در نهایت بعد از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به
مراجع قضائی معرفی شد.

رگبار خونین در مراسم عروسی
فرمانده انتظامی بروجرد لرســتان گفت :بر اثر ســنت غلط تیراندازی در
مراســم عروسی سه نفر در این شهرســتان مجروح شدند و عامل تیراندازی
دستگیر شد.
ســرهنگ مهدی مهدوی کیا افزود :برابر اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰مبنی بر مجروح شــدن سه نفر بر اثر تیراندازی در یک مراسم عروسی
اطراف شــهر بروجرد ،رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس
قرار گرفت.وی اظهار داشت :طی بررسیهای انجام شده مشخص شد فردی
در مراسم عروسی با سالح غیرمجاز اقدام به تیراندازی می کند که بر اثر آن
ســه نفر از اقوام داماد مجروح و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل
می شوند.فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه حال عمومی سه مجروح
این حادثه مساعد اســت گفت :ماموران این شهرستان با کارهای اطالعاتی
و پلیســی عامل تیراندازی را دستگیر و یک قبضه سالح جنگی غیرمجاز نیز
از وی کشف شد.

توقیف  ۱۰۰میلیارد داروي قاچاق دپو شده
در اصفهان
فرمانده انتظامي استان از کشف انواع داروهاي قاچاق دپو شده به ارزش
 ۱۰۰میلیارد ریال در عملیات ماموران فرماندهی انتظامي شهرستان اصفهان
خبــر داد .ســردار محمدرضا میرحیدری در گفت و گــو با خبرنگار پلیس
بیان داشــت :ماموران کالنتري  ۱۵فرماندهی انتظامي شهرستان «اصفهان»
با انجام اقدامات هوشــمندانه و پلیســی از دپوی مقادیر قابل توجهي انواع
داروهاي خارجي قاچاق در یک واحد مســکوني در این شهر مطلع و بررسی
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وي بــا بیان اینکه مامــوران پس از هماهنگي با مقام قضائي و ســازمان
غذا و دارو به محل مورد نظر اعزام شــدند ،افزود :در بازرســي انجام شده از
محــل مورد نظر  ۲۶کارتن انواع دارو مربوط به دیابت ،انواع داروهاي مربوط
به زیبایي پوســت و مو و انواع ژلهاي خارجــي مربوط به بوتاکس و جوان
سازي پوست خارجي قاچاق کشف شــد.فرمانده انتظامي استان اصفهان با
اشــاره به اینکه ارزش کاالهاي مکشوفه از ســوی کارشناسان  ۱۰۰میلیارد
ریال برآورد شــده است ،اظهار داشت :در این خصوص یک متهم دستگیر و
پس از تشــکیل پرونده به همراه کاالهاي مکشوفه به مرجع قضائي معرفي
شد.سردار میرحیدری ضمن تأکید بر عزم راسخ پلیس در برخورد قاطعانه با
پدیده قاچاق کاال از شهروندان خواست با توجه به این که قاچاق کاال موجب
از بین رفتن تولیدات داخلي شــده و به سالمت جامعه آسیب مي رساند ،در
صــورت اطالع از دپو و نگهداري هرگونه کاالی قاچاق ،مراتب را بالفاصله به
پلیس گزارش دهند.

دختر  ۱9ساله از طریق پیامک ثنا
حساب مرد دشتستانی را خالی کرد
دختر  ۱۹ساله اهل دشتستان  ۸۰۰میلیون ریال از کالهبرداری پیامکی
سامانه ثنا به جیب زد.به گزارش رکنا ،فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان
از کشف یک پرونده کالهبرداری  ۸۰۰میلیون ریالی از طریق پیامک سامانه
ثنا خبر داد.سرهنگ فرهاد آراوند اظهار کرد :در پی شکایت شخصی مبنی بر
برداشت غیرمجاز  ۸۰۰میلیون ریال از حساب وی ،بررسی موضوع بهصورت
ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان ادامه داد :در این روش کالهبرداری
که در پوشــش ســامانه ابالغ الکترونیکی قوه قضاییه (ســامانه ثنا) است،
مشخص شد که فردی کالهبردار اقدام به ارسال پیامکی با عنوان «علیه شما
در دادســرای عمومی و انقالب شکایت شــده ،جهت مشاهده متن شکواییه
میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید» کرده که حاوی لینک جعلی بوده و
به محض کلیک کردن قربانی برای مشاهده شکوائیه ،گوشی وی آلوده به یک
بدافزار میشــود.وی تصریح کرد :پس از آلوده شدن گوشی قربانی دو اتفاق
مهم رخ میدهد که در مرحله نخســت همین پیامک از شماره همراه قربانی
به صورت انبوه برای افرادی دیگر ارســال شــده و دیگران را در این چرخه
کالهبرداری دخیل میکند.ســرهنگ آراوند ادامه داد :در مرحله بعد زمانی
که قربانی برای مشــاهده شکوائیه خود وارد لینک معرفی شده میشود باید
مبلغی اندک مثــل دو هزار تومان را پرداخت کند که در این زمان به درگاه
پرداخت جعلی بانکی هدایت شده و اطالعت بانکی وی به سرقت میرود؛ در
این پرونده از حساب قربانی به همین روش مبلغ  ۸۰۰میلیون ریال برداشت
غیر مجاز صورت گرفته اســت.وی افزود :پس از بررســیهای الزم متهم که
خانمی  ۱۹ساله و ساکن یکی از اســتانهای مرکزی کشور بود ،شناسایی،
دستگیر و تحویل مقامهای قضایی شد.

مرگ تلخ کارگر همدانی در انبار شهرداری
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان از کشــف جسد کارگر شهرداری در
میدان شیرســنگی همدان خبر داد.به گزارش رکنا ،سرهنگ مهدی نجفی
مطرح کرد :جســد یکی از کارکنان خدمات شهری شهرداری در انبار حاوی
شــلنگ و وســایل باغبانی میدان سنگ شیر کشف شــد.وی افزود :به نظر
می رســد این فرد دو روز گذشــته برای گذاشتن وسایل کارش و استراحت
وارد انباری می شــود و چون حال مساعدی نداشته و کسی هم برای کمک
نبوده ،همانجا فوت می کند.نجفی با بیان اینکه فرد متوفی مسن بوده است،
خاطرنشــان کرد :علت تامه مرگ هنوز مشــخص نیست و جسد به پزشکی
قانونی تحویل شده است.

حلق آویز شدن  5عضو یک خانواده در نجفآباد
اجساد  ۵عضو یک خانواده اهل نجف آباد اصفهان در زیرزمین خانه شان
در حالی کشف شد که دار زده شده بودند.به گزارش رکنا ،عصر روز  ۱۷تیر
ماه با استشــمام بوی تعفن در محل منزلی جسد  ۵نفر در نجفآباد جسد ۵
نفر از اعضای یک خانواده کشــف شد.رئیس کل دادگستری اصفهان درباره
کشــف جسد  ۵نفر از اعضای یک خانواده در نجفآباد توضیحاتی ارائه کرد.
اسداهلل جعفری گفت :عصر روز جمعه خبری مبنی بر حلق آویز شدن  ۵نفر
از اعضای یک خانواده در شهرستان نجفآباد منتشر شد که از طریق تماس
همســایگان با  ۱۱۰به نیروی انتظامی اعالم شده بود .با اعالم خبر بالفاصله
مأموران انتظامی به همراه دادســتان شهرستان ،پزشکی قانونی و سایر افراد
مرتبط در محل وقوع حادثه حضور پیدا کرده و مشــاهده شد  ۵نفر اعضای
یک خانواده همگی حلقآویز شده بودند و به دلیل گذشت زمان اجساد فساد
نعشــی پیدا کرده بود.وی با بیان اینکه تحقیقــات قضایی در خصوص ابعاد
حادثه فوت خانواده  ۵نفره در نجفآباد اصفهان آغاز شده است ،گفت :بدون
فوت وقت بررسیها آغاز شده و در حال حاضر نیز یک تیم مجرب از مجموعه
انتظامی و پزشکی قانونی با نظارت دادستان شهرستان و مرکز استان در حال
بررسی ابعاد مختلف این حادثه هستند .آنچه مسلم است آن است که با توجه
به شــواهد و قراین و بررسی اولیه در صحنه مسأله وقوع قتل مطرح نبوده و
اعالم دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه در فضای مجازی صحت ندارد و
طبیعی است در بررسی و تحقیقات اولیه از افراد مرتبط و مطلع که از قبل با
این خانواده در ارتباط بودند ،ممکن است افرادی احضار شده و اطالعات الزم
از آنها اخذ شود .پس از حصول نتیجه در خصوص ابعاد مختلف این حادثه
مراتب به اطالع عموم خواهد رسید.
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پلمب شعب بانکی ناامن به کجا رسید؟

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بار دیگر با تاکید بر پلمب
شعب ناامن بانکی آخرین اقدامات پلیس برای ارتقا امنیت
در بانکها را تشریح کرد.به گزارش ایسنا ،پس از سرقت از
صندوقهای امانات شــعبه دانشگاه بانک ملی ایران بود که
بحث بر سر امنیت شعب بانکی بر سرزبانها افتاد .موضوعی
که از سوی پلیس هم مورد تایید قرار گرفته و سردار حسین
رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره سرقت از این
شــعبه گفته بود :ماموران متخصص پلیس حدود یک ماه
پیش از وقوع ســرقت نســبت به عدم رعایت نکات امنیتی
در این شــعبه از بانک به مســووالن آن هشدار داده بودند.
هشداری که نه تنها جدی گرفته نشده بود ،بلکه در همان
ایام نگهبان شــعبه را نیز ترخیص کــرده و از آن عجیبتر
اینکه این شعبه هیچ ارتباطی نه با مرکز فوریتهای پلیسی
 ،۱۱۰نه با کالنتری و نه با ســامانه مهام پلیس داشت.این
موضوع اما با اولتیماتوم پلیس به بانکهای ناامن همراه شد
و چند روز پس از آنکه سارقان صندوقهای امانات بانک ملی
شناسایی و دستگیر شدند ،سردار رحیمی در گفتوگویی با
ایسنا ،صراحتا گفت :ما تعدادی بانک داریم که موارد ایمنی
را رعایت نکردند ،دوربینهایشان دچار مشکل است و بعضی
از مشکالت ایمنی و حفاظتی و مراقبتی را دارند .در همین
بانکی که مورد سرقت قرار گرفت ،سارقان با پریدن از باالی
در پارکینگ توانســتند وارد ساختمان شــوند و  ۱۰تا ۱۲
ساعت هم آنجا حضور داشتند.
هیچ فــردی هم برای نگهبانی آنجا نبود ،این ســارقان
حوالی ســاعت  ۲بامداد روز سیزدهم خردادماه وارد شعبه
شــده بودند ،اما هیچ فرد نگهبانی آنجا نبود ،وقتی هم که
پرسیدیم چرا نگهبانی آنجا حضور نداشت ،گفتند تشخیص
اینطــور بوده اســت .خب این را دیگر هر انســانی میداند
کــه باید در چنین بانکی نکات ویژه امنیتی رعایت شــود.
در ایــن بانک اموال مردم قرار داشــت ،هزار صندوق امانت
وجود داشت و حتما باید نکات امنیتی را رعایت میکردند.

همین موضوع نیز سبب شده بود تا رحیمی از پلمب شعب
نا امن بانکها از سوی پلیس خبر بدهد او گفته بود :اجرای
دستورات پلیس الزام آور است و بانکها باید آن را در موعد
مقرر رعایت کنند .اگر این اتفاق رخ ندهد ،مســئوالن بانک
طی هماهنگی که با دادســتانی به عمل آمده به دلیل ترک
فعل تحت پیگرد و تعقیب قرار خواهند گرفت .همچنین در
صورت هماهنگی با دادســتانی امکان اعالم اسامی شعب نا

کشف  ۱۲میلیارد ریال انواع لوازم کمپینگ قاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف
 ۳۱هــزار و  ۷۰۰عدد انواع لوازم کمپینگ خبر داد و
گفت :کارشناسان ارزش کاالهای قاچاق کشف شده را
بیش از  ۱۲میلیارد ریال برآورد نموده اند .به گزارش
ایلنا ،ســرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی توضیح داد :با
انجام اقدامات فنی و پلیسی ماموران این پلیس موفق
به کشف انبار دپوی کاالی قاچاق در محدوده خیابان
«شــهید رجایی» شــدند.وی عنوان داشــت :پس از
هماهنگیهای قضائی و بازدید از این محل ،مشخص
شد کاالها با اسناد گمرکی ارائه شده همخوانی نداشته
و این اموال در سامانه جامع تجارت ثبت نشده و فاقد
هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی میباشند.رئیس

پلیس امنیت اقتضــادی تهران افزود :دراین عملیات
 ۳۱هزار و  ۷۰۰عدد لوازم کمپینگ از قبیل :قاشق،
چنگال ،چاقو ،بیلچه ،ســت پیچ گوشــتی کشف و
پروندهای در خصوص تشکیل شد.
این مقام پلیســی با بیان اینکه کارشناسان ارزش
ریالی اموال کشــف شده را بیش از  ۱۲میلیارد اعالم
کرده اند ،اضافه کرد :دراین رابطه مالک انبار دستگیر
و برای ســیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی
قرار گرفت.وی گفت :شــهروندان درخواســت کرد
در صورت مشــاهده هرگونه قاچــاق و یا احتکار کاال
با این پلیــس به شــمارههای  ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳و یا
 ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲تماس بگیرند.

امن نیز وجــود دارد و در واقع ترک فعل کنندگان افرادی
هستند که با عدم انجام یکسری اقدامات امنیتی و توجه به
هشــدارها ،بانک را نا امن کردهاند .برابر قانون اگر این موارد
رعایت نشــود ،مدیران بانک حتما باید به عنوان ترک فعل
پاسخگو باشــند و من ابالغ کردم تا درمورد بانکهایی که
دو سه بار تذکر از سوی پلیس دریافت کرده اما به آن توجه
نکرده و موارد گفته شده را رعایت نکردهاند ،حتما بعد از این

دستور پلمب صادر شود.
حاال با گذشــت نزدیک به یک ماه از اولتیماتوم پلیس
این پرســش مطرح شده که آیا شعبهای از بانکهای ناامن
پلمب شــده یا خیر .موضوعی کــه فرمانده انتظامی تهران
بزرگ درباره آن توضیحاتی را ارائه کرده است .سردار حسین
رحیمی در گفتوگو با ایســنا ،درباره اینکه پس از سرقت
از بانک ملی چه اقداماتی بــرای ارتقا امنیت بانکها انجام
شــده گفت :در این خصوص جلسه ویژهای در وزارت کشور
با حضور مسئوالن ذیربط برگزار شد و مسئوالن بانکها آنجا
مکلف شدند که نواقص و معایب ایمنی و امنیتی خود را در
مهلتی مقرر رفع کنند .رحیمی ادامه داد :عالوه بر آن چک
لیست جدیدی از مواردی که در تامین امنیت بانکها باید
رعایت شــود ،تهیه شده و ماموران پلیس پیشگیری تهران
بزرگ بانک به بانک و شــعبه به شــعبه در حال بازدید از
بانکها بوده و اگر مواردی منطبق با چکلیســتها رعایت
نشــده باشــد ،تذکرات الزم به بانکها داده میشود و آنان
موظفند که در موعد مقرر نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.
رئیس پلیس پایتخت درباره اینکه آیا تاکنون شعبه ناامنی از
بانکها نیز پلمب شدهاند یا خیر گفت :در حال حاضر به این
شعب زمان داده شده تا نواقص خود را رفع کنند ،اما اگر در
موعد مقرر رعایت نکنند ،حتما این شعبهها پلمب خواهند
شــد ،در این خصوص ما با جایی تعارف نداریم ،چرا که اگر
خدای نکرده ســرقتی رخ دهد آرامش و امنیت روانی مردم
به مخاطره میافتد و ما باید از این موارد جلوگیری کنیم.
صبح روز  ۱۶خرداد ماه امســال یکــی از پیچیدهترین
و بزرگترین ســرقتهای بانک به پلیس اطالع داده شــد.
سرقتی که از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی ایران
در خیابــان انقالب تهران انجام شــده و در جریان آن ۱۶۲
صندوق از  ۱۰۰۰صندوق امانت واقع در این شعبه از سوی
سارقان تخلیه شــده و محتویات آن شامل طال ،جواهرات،
سکه ،دالر ،یورو و  ...به سرقت رفته بود.

زورگیر بهشت زهرا (س) دستگیر شد
ســرکالنتر دهم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ
از دســتگیری سارقی که در بهشــت زهرا زورگیری
میکرد ،خبر داد.سرهنگ رسول بهرامی گفت :در پی
اعالم  ۲فقره ســرقت به روش زورگیری از ۲خانم در
بهشت زهرا (س) دستگیری سارق در دستور کار تیم
عملیاتی کالنتری حرم مطهر قرار گرفت.
ســرکالنتر دهم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با
بیان اینکه ســارق در بهشت زهرا (س) خودرویهای
تک سرنشــین که راننده آنها خانم بودند را انتخاب
و در یک فرصت مناســب از آنان با استفاده از سالح
سرد زورگیری و طال و موبایل آنها را سرقت میکرد،
گفت :ماموران با مشخصاتی که از سارق بدست آورده

بودند مخفیگاه متهم را در یکی از رســتورانهای باقر
شهر شناسایی کردند و پس از اخذ مجوز قضایی سارق
در رســتورانی که در آن به عنــوان پیک موتوری کار
میکرد در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شد
و پس از انتقال به کالنتری به هر  ۲ســرقت به روش
زورگیری اعتراف و مال باختگان هم متهم را شناسایی
کردند.
او گفت :ســارق  ۲۰ساله ،دارای ســوابق سرقت
زورگیری و تحمل حبس در زندان است و مالخر این
سارق هم دســتگیر و اموال مسروقه به مال باختگان
بازگردانده شد و هر ۲نفر با دستور قضایی روانه زندان
شدند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا مطرح کرد

توضیح درباره انسداد و غیرفعال شدن برخی از حسابهای بانکی
معاون فرهنگــی اجتماعی پلیس فتا فراجــا با تاکید
براینکه چیــزی به عنوان اجاره کارت بانکی نداریم ،گفت:
اگر کســی کارت بانکیاش را اجاره میدهد مطئمن باشد
که از کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و اولین
کســی که مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد مالک حساب
است .سرهنگ رامین پاشــایی معاون فرهنگی اجتماعی
پلیس فتا فراجا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره انسداد
و غیرفعال شــدن برخی از حسابها گفت :در حال حاضر
هماهنگی خوبی بین پلیس فتا ،قوه قضاییه و بانک مرکزی
برای برخورد با سوءاستفاده از حسابهای بانکی ایجاد شده
است.وی با اشاره به انواع کالهبرداریهای اینترنتی ادامه
داد :ما با پدیدهای بــه نام اجاره کارت بانکی روبرو بودیم،
ایــن کار آفتی بود که امنیت روانــی و اقتصادی جامعه را
تهدید میکند .بیش از  ۹۰درصد کارتهایی که اجاره داده
میشود برای مقاصد مجرمانه از جمله شرطبندی و قمار،
کالهبرداری در حوزه رمز ارز ،کالهبرداری در حوزه خرید
و فروش آنالین اســت .بیشتر فروشــگاههای اینترنتی که

استفاده از کارتهای اجارهای برای مقاصد مجرمانه

اقدام به کالهبرداری میکنند اغلب از کارتهای اجارهای
استفاده میکنند.معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا
با اشــاره به هماهنگی بین پلیس فتــا قوه قضاییه و بانک
مرکزی گفت :با هماهنگی ایجاد شــده بین این دستگاهها
به سرعت این افراد مجرم شناسایی میشوند و با هماهنگی
مرجــع قضایی و پلیس فتا و همــکاری بانک مرکزی این
حسابها مســدود میشود.سرهنگ پاشــایی خاطرنشان
کــرد :در برخی از موارد که فرد مبــادرت به اجاره کارت
بانک کــرده؛ در صورتی که محرز شــود این کار با اطالع
شخص و عمدا صورت گرفته و سرقت حساب انجام نشده
است ،تمام حسابهای این شخص برای جلوگیری از این
اقدام مجرمانه مسدود میشود.
وی گفــت :نوع دیگری از کالهبرداریها به این صورت
اســت که حجم وســیعی از پروندههــای کالهبرداری به
ما داده میشــود .با بررسی حســابها متوجه شدیم که
اطالعات حساب فرد یا افرادی هک و سرقت شده و مبالغی
پول به این حســاب وارد و برداشت میشود .البته ممکن

دستگیری فروشنده سالح با  ۳قبضه اسلحه
رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت از کشــف سه
قبضه ســالح گرم به همراه حدود  ۴۰۰عدد گلوله در
شرق تهران خبر داد.به گزارش ایسنا ،سرهنگ جلیل
موقوفهای در تشــریح جزئیات این خبر گفت :چندی
پیــش مامــوران کالنتری  ۱۴۷گلبرگ با اشــرافیت
اطالعاتی که داشتند ،متوجه شدند فردی دارای چند
قبضه ســالح و مقداری مهمات است و قصد دارد که
آنها را به فروش برســاند که در همین راستا با توجه
به اهمیت موضوع بالفاصله رســیدگی به موضوع در
دســتورکار ماموران تیم عملیاتــی این کالنتری قرار
گرفت.وی با بیان اینکه مامــوران پس از اطمینان از
صحت موضوع مجوزهای قضایی الزم برای دستگیری
ایــن فرد را از مقام قضایــی دریافت کردند ،گفت :در
ادامه مامــوران محل حضور این فــرد را در محدوده

حوزه استحفاظی کالنتری گلبرگ مورد شناسایی قرار
داده و در عملیاتی وی را دســتگیر و به مقر انتظامی
منتقل کردند.
همچنیــن محل دســتگیری این فــرد نیز مورد
بازرسی قرار گرفت که در جریان آن سه قبضه اسلحه
شــامل یک کلت کمری و دو قبضه اسلحه شکاری با
حدود  ۴۰۰فشــنگ کشــف و ضبط شد.موقوفهای با
بیان اینکه متهم در جریان بازجوییهای انجام شده به
جرم خود اعتراف کرد ،گفت :این فرد معترف شد که
قصد فروش این سالح و مهمات را داشته که پیش از
هر اقدامی بازداشت شده است.رئیس پلیس پیشگیری
تهران بزرگ با اشــاره به تشکیل پرونده برای متهم
دستگیر شده و انتقال وی به دادسرا گفت :تحقیقات
ماموران در این خصوص همچنان ادامه دارد.

اســت فرد متوجه این موضوع هم نشود .ما با شکایتی که
صورت میگیرد و شناسایی این حسابها بالفاصله حساب
را مسدود میکنیم.
معــاون فرهنگــی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشــاره
به کپــی کارتهــای بانکی تصریــح کرد :نــوع دیگر از
کالهبرداریها به این صورت است که از کارتهای بانکی
با دســتگاه اسکیمر کپی شده و حساب مورد سوءاستفاده
قرار می گیرد .با بررسی این پروندهها متوجه شدیم که به
طور مثال از یک فروشگاه ،پمپ بنزین ،دستفروش و  ...از
حجم زیادی از حسابها پول برداشت میشود .با اقدامات
فنی که بر روی این حسابها انجام میشود فرد متخلف را
که ممکن است در یک فروشگاه ،پمپ بنزین یا… باشد،
شناسایی کردیم .این فرد با دستگاه اسکیمر اقدام به کپی
کردن کارتهای بانکی مشتریان کرده و از این طریق اقدام
به کالهبرداری کرده است.ســرهنگ پاشایی خاطرنشان
کرد :با دستگیری این فرد ما مجبور میشویم برای امنیت
کاربران ،کارت بانک تمام مشتریان این فروشگاه را در آن

بازه زمانی که کالهبرداری صورت گرفته با هماهنگی بانک
غیرفعــال کنیم و به صاحبان حســابها اطالع میدهیم.
گاهی اوقات ممکن است در این بازه زمانی که کالهبرداری
انجام شده ،بیش از  ۵هزار نفر به طور مثال از پمپ بنزین
استفاده کرده باشــند ،البته ممکن است از همه حسابها
سوءاســتفاده نشده باشــد اما ما برای ایمنی کاربران تمام
حســابها را غیرفعــال میکنیم و از صاحبــان کارتها
میخواهیم کارت مجدد دریافت کنند.وی با تاکید براینکه
چیزی به عنوان اجاره کارت بانکی نداریم ،تصریح کرد :اگر
کسی کارت بانکیاش را اجاره میدهد مطئمن باشد که از
کارت وی برای مقاصد مجرمانه اســتفاده میشود و اولین
کســی که مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد مالک حساب
اســت و در برخی مــوارد باید تمام خســارت مالباخته را
خودش پرداخت کند.به گفته سرهنگ پاشایی افراد برای
اینکه مورد سوءاســتفاده قرار نگیرند در تمام فروشگاهها،
پمپ بنزینها و… تمــام عملیات خرید را صاحب کارت
انجام دهد.

سرقت  ۲۰هزار دالری از کیف پول ارز دیجیتال
رئیس پلیس فتا استان گلستان از دستگیری فردی
خبر داد که اقدام به سرقت معادل  ۶۰۰میلیون تومان
ارز دیجیتال از کیف پول شهروند گلستانی کرده بود.
سرهنگ ابراهیم پرسا رئیس پلیس فتا استان گلستان
گفت :در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر
اینکه کیف پول وی مورد سرقت قرارگرفته ،بالفاصله
موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا
قرار گرفت.او گفت :شاکی در اظهارات خود اظهار کرد
با فردی ناشناس در شــبکه اجتماعی آشنا شدم که
بیان داشــت در زمینه ارز دیجیتال فعالیت میکند و
تصاویری از ســودهای کالن خود ارسال کرد که بنده
هم به جهت سرمایهگذاری و کسب منفعت مالی فقط
اجــازه انجام معامالت ارزی را بــه وی دادم و پس از
مدتی سود خوبی را برای بنده بهحساب کیف پول ارز

دیجیتالم واریز کرد.این مقام مسئول ادامه داد :شاکی
گفت بعد از مدتی از بنده درخواست کرد اقداماتی را
بر روی تلفن همراهم انجام دهم که بنده از آن اطالع
کافی نداشــتم و دقیقا خواســته وی را انجام دادم و
متوجه شــدم از حســاب کیف پول ارز دیجیتالم ۲۰
هزار دالر سرقت شده است.
او افزود :با هماهنگی مقــام قضایی محل اختفای
وی کــه دریکــی از اســتانهای غربی کشــور قرار
داشــت مورد شناسایی قرارگرفت که در یک عملیات
غافلگیرانه مجرم ســایبری دســتگیر شد.ســرهنگ
پرســا گفت :شــهروندان توصیههای پلیــس فتا را
جدی بگیرند و در صورت مشــاهده موارد مشــکوک
موضوع را از طریق ســایت رسمی پلیس فتا به نشانی
 www.cyberpolice.irاعالم کنند.

جهیزیه بستهبندی شده در انباری ساختمان به سرقت رفت
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری
 ۲ســارق که جهیزیه دختر خانواده را ســرقت کرده بود،
خبر داد.ســرهنگ سید قاسم موســوی فر در گفت و گو
با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس گفت :به دنبال وقوع یک
فقره ســرقت از منزل که جهیزیه بستهبندی شده از انبار
ســاختمانی مسکونی به سرقت رفته بود ،رسیدگی به این

پرونده در دستور کار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی
تهران قرار گرفت.وی افزود :کارآگاهان این پایگاه با بررسی
محل سرقت و بازبینی دوربینهای مدار بسته و تحقیقات
پلیســی متوجه شدند که یکی از سارقان حرفه ای در این
ســرقت دست دارد و چهره وی در فیلم ضبط شده توسط
دوربینهای جغرافیای محل جرم مشــهود شده است ،با

اسیدپاشی به پدر و پسر در خیابان
پدر و پسر شیرازی مورد حمله اسیدی قرار گرفتند.
به گزارش رکنا ،شامگاه روز شنبه دو نفر در شیراز مورد
حمله فردی ناشــناس قرار گرفتند و بر اثر اسیدپاشی
مجروح شدند.سرهنگ حمید افرامن ددر بیان جزئیات
این حادثه ضمن تائید اسید پاشی ،گفت :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر یک فقره اسید
پاشی در خیابان آصف شیراز بالفاصله ماموران نیروی
انتظامــی به محل حادثه اعزام شــدند.او گفت :در این
حادثه مرد  ۴۲ســاله به همراه پسر  ۱۴ساله اش مورد
حمله فردی موتور ســوار ناشناس قرار گرفتند و بر اثر
اسیدپاشــی مجروح و از ناحیه صورت و دســت دچار
صدمه شــدند که بالفاصله توسط نیروهای امدادی به
بیمارســتان امیرالمومنین شــیراز انتقال داده شدند.

رئیس مرکز اطالعرســانی پلیس فــارس گفت :طبق
پیگیریهای انجام شــده وضعیت مصدومان مطلوب
گزارش شده است.
ســرهنگ افرامــن گفت :تــالش ویــژه پلیس و
کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای شناسایی و عامل
اسیدپاسی در دســت اقدام است.او با تاکید بر برخورد
قاطع و قانونی پلیس با هنجارشــکنان و مخالن نظم
و امنیت گفت :آرامــش مردم اولویت پلیس در اجرای
ماموریتها و وظایف محوله اســت و خادمان مردم در
این مسیر از هیچ تالشی ،دریغ نخواهند کرد.سرهنگ
افرامن گفت :بزودی گزارش تکمیلی از ســوی معاونت
فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان فارس
اطالع رسانی خواهد شد.

بررســی بیشــتر و اقدامات فنی مخفیگاه متهم شناسایی
و پس از هماهنگیهای قضائی متهم به همراه همدستش
در حالی که قصد ورود به مخفیگاهش را داشــت دستگیر
شد.
این مقام انتظامــی افزود :متهمان کــه در ابتدا منکر
ســرقت جهیزیه شده بود با مشــاهده تصویر خود لب به

اعتراف گشــودند و اظهار داشــتند ک بخــش اعظمی از
جهیزیه در مخفیگاهشــان مستقر است و الباقی به امانت
در اختیار یکی از دوستانمام می باشد.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران به کشف اموال
مال باخته و تحویل این اموال به وی اشاره کرد و افزود :هر
 ۲سارق پس از تکمیل پرونده روانه زندان شدند.

کالهبرداری اینترنتی به بهانه تسهیالت ودیعه مسکن
رئیــس پلیس فتا اصفهان از شناســایی فردی که
با جعل عنوان نهادهای دولتی برای ارائه تســهیالت
ودیعه مســکن از شــهروندان کالهبرداری میکرد،
خبر داد.ســرهنگ مصطفی مرتضــوی ،رئیس پلیس
فتا اصفهان گفت :مجرمان ســایبری با سواستفاده از
طرحها و تصمیمات دولت در بازههای زمانی مختلف
با ترفند ارائه تســهیالت حمایتی به مستاجران اقدام
به کالهبرداری کردهاند.او گفت :بر اســاس اظهارات
شــاکی ،متهم با ارائه فرمهــا و قراردادهای مختلف
اقدام خــود را قانونی جلوه مــیداد و با جلب اعتماد
فرد قربانی ،اطالعات کارت بانکی و سرقت رمز یکبار
مصرف را دریافت کرده ،ســپس بــه بهانه کد احراز
هویت ،اقدام به برداشت غیر مجاز از او کرده بود.

ایــن مقام انتظامــی گفت :با بررســیهای فنی و
اقدامات تخصصی پلیس ،متهم مورد شناســایی قرار
گرفت و برای انجام مراحل قانونی تحویل مقام قضایی
شد.ســرهنگ مرتضوی به شــهروندان توصیه کرد:
هیچ ســازمان رسمی از طریق شــبکههای اجتماعی
با شــهروندان تمــاس و ارتباط نمیگیــرد ،بنابراین
شــهروندان از پاســخگویی و ارائه اطالعات به افراد
ناشــناس در شــبکههای اجتماعی خودداری کنند و
نســبت به عدم ورود به لینکهــای دریافتی یا نصب
اپلیکیشنهای نامعتبر هوشــیار باشند.سامانه جامع
طرحهای حمایتی به آدرس  saman.mrud.irتنها
مرجع رسمی و مورد تایید درخواست تسهیالت ودیعه
مسکن است.

شهرستانها
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۴خطه کردن محور ایالم-مهران گرفتار کمبود اعتبارات

کمتر از ســه ماه دیگــر به کنگره اربعین باقــی مانده اما
چهارخطه کردن مهمترین راه ارتباطی زائران یعنی مسیر
ایالم  -مهران هنوز تکمیل نشــده اســت.به گزارش مهر،
کنگره اربعین نزدیک اســت ،قطعاً در ســال جاری مانند
ســالهای گذشــته بخش اعظمی از زائران اربعین از مرز
مهران به کربال مشــرف میشــوند که این مهم میطلبد
که به زیرســاختهای این مرز بیش از گذشته توجه شود.
جاده ایالم به مهران مســیری نام آشــنا برای زوار عتبات
عالیات است ،متناســب نبودن این محور با حجم ترددها
باعث شــد که کار بهسازی و توسعه آن در دستور کار قرار
گیرد اما پیمانکاران تکمیل نشدن طرح را ناشی از کمبود
اعتبــارات میدانند.چهارخطه کردن محــور ایالم-مهران
یکی از مهمترین زیرساختهای اربعین در استان به شمار
میرود ولی بعد از ســالها هنوز تکمیل نشده است و نیاز
است مسئوالن کشوری توجه ویژه ای به این مسیر داشته
باشــند چراکه اکثر تردد زوار از این مسیر انجام میشود.
بخشهایی از این مسیر نیازمند بهسازی و اصالح هستند،
البته در قطعــه دوم این طرح کار به خوبی پیش رفته که
بــر طبق قراردادی که  ۲۵کیلومتر بوده  ۲۳کیلومتر از آن
انجام گرفته است.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با
خبرنگار مهر اظهار داشت :این طرح باید تا اربعین تکمیل
شود و مســیر ایالم-مهران باید برای تردد زوار مشکالتی
ایجاد نکند.علی اکبر بســطامی افزود :از مسئوالن کشوری
درخواســت کردیم که به استان ایالم سفر کنند و شرایط
کنونی ایالم را درک کنند.وی تصریح کرد :مردم اســتان
ایالم با تمام وجود در خدمت زوار اباعبداهلل الحســین (ع)
هستند اما آنچه که میبینیم این اراده در استان است ،اما
در سطح ملی نیست.رئیس مجمع نمایندگان استان بیان
کرد :آماده ســازی و تکمیل راههای استان ایالم از جمله
چهارخطه کردن محور ایالم-مهــران با کمک و همراهی
دولت ،وزارت راه و شهرســازی ،نهادهای حاکمیتی و سایر
استانها میسر خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرســازی ایالم در گفتگو با خبرنگار مهر
اظهار داشــت :از این مســیر تاکنون  ۷۳کیلومتر به بهره
برداری رســیده مابقــی در  ۵قطعه پیمانکاران مشــغول
انجام کار هســتند.عبداهلل بهادری افزود :قطعه اول و دوم

این مســیر به شکل اضطراری تا پایان مردادماه آماده بهره
برداری خواهد بود.وی تصریح کرد :قطعه ســوم در مرحله
روســازی هستیم تا پایان مردادماه آماده و زیر بار ترافیک
خواهد رفت.وی ادامه داد :قطعه چهارم که در دو قســمت
است ،در مرحله کنجانچم قسمتی از آن به شکل اضطراری
برای ایام اربعین آماده بهره برداری خواهد شــد.مدیرکل
راه و شهرســازی ایالم اضافه کرد :تالش راه و شهرسازی
استان و مشــاورین و پیمانکاران این است که چند قطعه
باقیمانده بزرگراه ایالم  -مهران تا اربعین تکمیل شــده و
ســایر پروژهها نیز برای عبور اضطراری ساماندهی شوند.
طبق گفته مســئوالن و پیمانکاران بــرای تکمیل و بهره
برداری کامل جــاده ایالم  -مهــران  ۸۰۰میلیارد تومان
اعتبار دیگر الزم است.
استاندار ایالم نیز در نشست با اعضای ستاد مردمی جبهه
فرهنگی انقالب اســالمی و قرارگاه مردمی خادمان اربعین
استان اظهار کرد :کمتر از سه ماه به کنگره جهانی و بزرگ

اربعین باقیمانده است و از تمامی مناطق دنیا در این پیاده
روی شرکت میکند.حسن بهرام نیا افزود :همانطور که از
طریق رســانهها و مطبوعات اعالم شده و هر دو هفته یک
بار نشست اربعین در استان و کشور با حضور تمامی اعضا
برگزار و تصمیمات خوبی در این نشستها اتخاذ میشود.
وی بیــان کرد :در حال حاضر اســتان ایالم به یک کارگاه
عمرانی در حوزه زیرساختهای اربعین مبدل شده است اما
برای تکمیل پروژههای نیمه تمام همچنان نیازمند تزریق
اعتبارات در سطح ملی هستیم.وی با بیان اینکه مسئولیت
اصلی ستاد اربعین با وزارت کشور است ،گفت ۱۸ :کمیته
در ســتاد اربعین فعال است و سازمان حج و زیارت ،اطالع
رسانی ،حمل و نقل ،تغذیه و مشارکت مردمی ،بهداشت و
درمان ،کمیته زیرساخت ،اعزام تعدادی از کمیتههای مهم
این ســتاد است.رئیس ستاد اربعین اســتان با بیان اینکه
اقدامات خوبی تاکنون از جمله در دست اجرا بودن تصفیه
خانه فاضالب مهران ،تأمین آب روزانه برای  ۵۰۰هزار زائر،

برق مورد نیاز برای خدمات رسانی شایسته به زائران و …
انجام شــده است ،افزود :تاکنون دو بار رئیس ستاد اربعین
کشــور به ایالم ســفر کرده و از نزدیک از زیرساختهای
اربعین بازدید و مشکالت را احصا کرده است.
استاندار ایالم با بیان اینکه  ۸۰۰میلیارد تومان به اعتبارات
استان با رایزنیهای انجام شــده به استان اختصاص داده
شده است ،گفت :زیرساختهای راه اربعین در حال تکمیل
شــدن است و برای تســریع در تکمیل پروژهها از ماشین
آالت ،تجهیزات و راهداری  ۸استان معین در ایالم مستقر
هستند.بهرام نیا ،تأمین امنیت ،سالمت ،رفاه و بهداشت در
حین اســتقرار را مهمترین نیاز زائران اســت عنوان کرد و
گفت :آب سرد کن که و احداث کارخانه یخ در حال انجام
اســت و دولت با قدرت با نگاه رویکــرد مردمی تمام توان
خود را بکار خواهد گرفت.
اســتاندار ایالم با اشاره به اینکه امسال پیش بینی میشود
قریب  ۸۰درصد زائران مهران را به عنوان مســیر بازگشت
خود به کشور انتخاب کنند ،اضافه کرد :تالش خواهیم کرد
با اعتبارات متمرکز و رایزنیهای انجام شده در مرکز هیچ
وقفهای در عملیات عمرانی پروژهها ایجاد نشــود تا پروژه
عمرانی و راهســازی در موعد مقرر به بهره برداری برسند.
وی گفــت :وی با بیان اینکه زیرســاختهای اربعین یک
امر زنجیرهای اســت ،افزود :هر کجا این زنجیره قطع شود
اربعین حسینی و زوار اربعین دچار مشکل میشود.در سال
 ۱۳۹۲کلنگ چهاربانده کردن محور ایالم -مهران به دلیل
حجم باالی تردد زائران اربعین به زمین زده شد ،پروژهای
که قرار بود در مدت زمان  ۲۴ماه به بهره برداری برسد اما
حاال بعد از  ۹ســال تکمیل نشده است.محور ایالم-مهران
در ایام اربعین شاهد ترافیکهای متعدد است که میطلبد
وعدههای مسئوالن کشوری و استانی برای تکمیل طرح به
سرانجام مشخصی برسد.
اســتان ایالم اصلی ترین محور اربعین با پوشــش بیش از
 ۶۵درصد تردد زوار اســت و این مهم میطلبد نگاه ویژه
ای به زیرســاختهای این ستان در سطح ملی شود.پیش
بینی میشود امســال بیش از  ۵میلیون نفر از طریق مرز
بین المللی مهران به عتبات عالیات مشرف شوند و همین
موضوع ضرورت تکمیل ایــن طرح را تا اربعین دو چندان
میکند.

تهدید سالمت شهروندان ارومیه با آبیاری مزارع سبزی با فاضالب شهری
آبیاری مزارع و زمینهای کشــاورزی با فاضالب شهری و
تصفیه نشده یکی از مشــکالتی است که سالهاست مورد
توجه کارشناسان محیط زیســت و کشاورزی و مسئوالن
قرار گرفته است.به گزارش ایلنا آبیاری مزارع و زمینهای
کشاورزی با فاضالب شهری و تصفیه نشده یکی از مشکالتی
است که سالهاست مورد توجه کارشناسان محیط زیست و
کشاورزی و مسئوالن قرار گرفته ،زیرا که این موضوع بسیار
مهم و با اهمیت است و با سالمت شهروندان جامعه ارتباط
مستقیم دارد .محصوالت کشاورزی محصوالتی هستند که
به وفور مورد استفاده مردم قرار میگیرد و میتوانند با خود
بیماری را وارد بدن افراد کنند.
این درحالی اســت که هرسال با شروع فصل گرما و شیوع
برخی بیماریها در این مورد صحبت شــده ،اما رسیدگی
به این مشکل پس از مدتی فراموش میشود .انواع سبزی،
صیفــی و محصوالتی که در این زمینها تولید میشــود،
بدون نظارت بر شیوه پرورش و آبیاری وارد بازار میشوند و
ممکن است با مصرف آن سالمت افراد زیادی به خطر افتد.
طی ســالیان اخیر از گوشه و کنار شهر ارومیه خبرهایی از
آبیاری مزارع و جالیز به ویژه سبزی با آب فاضالب توسط
برخی از کشاورزان ســودجو به گوش میرسد که این امر
نه تنها ســالمت مردم را به دلیــل تولید محصوالت آلوده

تهدید میکند ،بلکه کیفیت خاک را نیز تحت تاثیر منفی
قرار میدهد.
بررسیها نشان میدهد که یکی از راههای انتقال بیماریها،
از طریق مصرف مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی است
که با اســتفاده از آبهای آلوده و فاضالب ،تهیه شــدهاند.
به طوری که شــایعترین بیماری ناشــی از مصرف سبزی
و صیفی آبیاری شــده با فاضالب ،اسهال و استفراغ و تب
روده اســت.پیامد زیان بار دیگر اســتفاده از پسابها بعد
از به خطر انداختن ســالمت انســان و دام ،تغییر کیفیت
خــاک و تاثیر منفی بر خاک و آبهای زیرزمینی اســت.
کارشناسان محیط زیســت معتقدند فاضالب خانگی در
مزارع عالوه بر خطرات زیســت محیطی باعث آلوده شدن
آب سفرهای زیرزمینی نیز میشود.در همین راستا تعدادی
از اهالی حاشیه نشین شرق و شمال شرق ارومیه نیز طی
مکاتباتی با دادگستری استان از آبیاری مزارع سبزی این
مناطق با فاضالب تصفیه نشــده شکایت کرده و خواستار
ورود دستگاه قضایی استان به این موضوع شدند.
رئیــس کل دادگســتری آذربایجان غربی گفــت :بدنبال
شکایت تعدادی از اهالی شرق و شمال شرق حاشیه شهر
ارومیه مبنی بر آبیاری مزارع صیفی و سبزیجات با فاضالب
خــام تصفیه یکی از قضات دادگســتری به همراه جمعی

از مســئوالن بازدیدی از این مناطق به عمل آوردند .ناصر
عتباتی با اشــاره به اینکه آبیاری مزارع صیفی با فاضالب
خام تصفیه نشــده باعث آلودگی محصوالت کشــاورزی و
تاثیر مستقیم این موضوع بر سالمت شهروندان و افزایش
بیماریها می شود ،گفت :در همین راستا تشکیل کارگروه
شناســایی پسابهای غیر قانونی در دستور کار دستگاه قضا
قــرار گرفت.عتباتی ادامه داد :به منظور رفع مشــکل که
تهدیدی برای ســالمت عمومی اهالی منطقه و شهروندان
است جلسه ای تشکیل شد که در پایان این جلسه مصوب
و مقرر شــد روند فعلی بازگشایی نهر توسط اداره امور آب
ارومیه ســریعاً متوقف شود تا  ۱۴روســتای مجاور نهر و
خانوارهای ســاکن آن درگیر آلودگیهای زیست محیطی
فاضالب خام تصفیه نشده نشوند.
وی افــزود :اداره آب و فاضالب ارومیه نیز ملزم شــد که
نسبت به جمع آوری فاضالب خام تصفیه نشده در نهر طی
مدت  ۷روز اقدام و گزارش امکان ســنجی احداث شبکه
فاضالب ظــرف یک هفته به دادســتان عمومی و انقالب
مرکز استان ارائه شود.رئیس کل دادگستری استان افزود:
از دیگر مصوبات این جلســه جمع آوری تمامی پسابها و
فاضالبهای غیرقانونی از مســیر منطقه کشتارگاه ،اسالم
آباد و باغ رضوان و سایر مناطق ،توسط شهرداری ارومیه و

گزارش اقدامات آن ظرف یک هفته به دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان بود.
عتباتــی تصریــح کرد:همچنیــن مقرر شــد ادارات کل
محیط زیســت ،آب منطقــه ای ،آب و فاضالب اســتان،
جهادکشاورزی استان ،اداره کل بازرسی استان و شهرداری
ارومیه کارگروهــی با محوریت اداره کل محیط زیســت
اســتان تشــکیل داده و تمام نقاطی که در شــهر ارومیه،
پســابهای آنها غیر قانونی است ،شناسایی و ظرف ۲۴
روز به دادســتانی عمومی و انقالب مرکز اســتان بصورت
مکتوب گزارش ارســال کنند و اگر نهادی با این کارگروه
همکاری نکند اداره کل محیط زیســت استان مکلف است
ترک فعل آن نهاد یا دســتگاه را به دادســتانی عمومی و
انقالب مرکز اســتان گزارش کند.مقام ارشد قضایی استان
ادامه داد :از دیگر مصوبات این جلسه نظارت مرکز بهداشت
ارومیه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل محیط
زیست اســتان بر اجرای مصوبات بود و چنانچه هریک از
مصوبات در مدت معین توســط نهادهای ذکر شده انجام
نگیرد ،اداره کل محیط زیســت اســتان با همکاری مرکز
بهداشــت ارومیه مکلف شد به عنوان تهدید علیه بهداشت
عمومــی از آن مجموعهها به دادســرای عمومی و انقالب
ارومیه شکایت کند.

ادامه فعالیت کارخانه خمیر مایه در گرو رفع مشکل پساب
شــرکت مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری در
زمینه احداث و توسعه کارخانه ،تولید ،بسته بندی و صادرات
و واردات مواد غذایی فعالیت میکند.حدود  ۲۲سال است
کارخانه خمیرمایه چهارمحال و بختیاری در پای قله کالر
مشــغول فعالیت اســت و در این مدت بسیاری از مردمان
سختکوش محلی در آن مشــغول به کار شده اند.مردمان
سختکوشــی که با کار در این مجتمع تولیدی ،تکیه گاهی
محکم برای خانوادههایشان بوده اند و حاصل دسترنجشان
این روزها دانشــجویان و فارغ التحصیالنی اســت که مایه
افتخار منطقه اند.بر اســاس مفاد اساســنامه ،شرکت مواد
غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری در زمینه احداث و
توسعه کارخانه ،تولید ،بسته بندی و صادرات و واردات مواد
غذایی فعالیت میکند.این کارخانه ظرفیت تولید  ۴هزار تن
خمیر مایه خشک در سال را دارد که در دو نوع فله و وکیوم
در بسته بندیهای مختلف تولید و به بازار عرضه میشود.
بازار اصلی خمیر مایه این کارخانه عمدتاً تعاونیهای نانوایی
و نمایندگان استانی در سطح کشور بوده و در سطح خارجی
کشورهای سوریه ،افغانستان ،ارمنستان ،عراق ،تاجیکستان،
پاکستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان و لبنان از جمله بازارهای
هدف این مجموعه است.فعالیت این کارخانه و تولید پساب
خارج از اســتانداردهای زیستمحیطی موضوعی است که
سالها مردم منطقه را نگران کرده است.
آقای احمدی مدیرکل حفاظت محیطزیســت چهارمحال
و بختیــاری گفت :ســازمان صنایع و معادن وقت اســتان
در  ۲نوبت ســالهای  ۱۳۷۹ – ۱۳۸۰در خصوص صدور
پروانــه بهره بــرداری از اداره کل حفاظت محیط زیســت
اســتان اســتعالم کرد که به دنبال آن ،ایــن اداره کل ۱۷
مردادماه  ۱۳۸۰برای رفع مشکل کارخانه در قبال دریافت
تعهد محضری مبنی بر راهاندازی و احداث سیستم تصفیه
فاضــالب و رعایت اســتانداردهای زیســتمحیطی مجوز
بهرهبرداری موقت  ۲ماهه صادر و سازمان صنایع و معادن
استان در سال  ۱۳۸۰اقدام به صدور پروانه بهرهبرداری دائم
برای کارخانه خمیرمایه ناغان کرد.
این کارخانه از اواخر ســال  ۱۳۸۱اقدام به تاسیس تصفیه
خانه صنعتی کرد ،اما به دلیل رعایت نکردن استانداردهای
زیســت محیطی از ســال  ۱۳۸۱مشــمول جرایم زیست
محیطی شد و جرایم سالهای  ۱۳۸۱و  ۱۳۸۲را پرداخت
و جرایم سالهای  ۱۳۸۳تا  ۱۳۸۹را به مبلغ  ۲۷میلیارد و
 ۴۲۲میلیون و  ۳۶۳هزار و  ۸۴۴ریال هنوز پرداخت نکرده
است.اثرات زیست محیطی فعالیت کارخانه خمیرمایه ناغان
شامل عملکرد نامناسب سیستم تصفیهخانه شرکت ،پساب
خروجی خارج از اســتانداردهای زیســت محیطی است.با
توجه به اینکه منبع پذیرنده پساب کارخانه خمیرمایه ناغان
بعد از گذشتن از روی خاک وارد رودخانه سبزکوه میشود،
آلودگی منابع آب و خاک را به دنبال دارد.
همچنین بــا توجه به فرایند تولید این کارخانه براســاس
فعالیت مخمرها ،بوی ناخوشــایندی ایجاد و باعث آلودگی
در هــوای محیــط میشــود.پایش شــبانه روزی واحد و
نمونهبرداری و آنالیز پســاب خروجی و ارسال نتایج آن به

مراجع قانونی برای جلوگیری از ادامه آلودگی واحد ،اعمال
جرائم زیســتمحیطی از ســال  ۱۳۸۱ – ۱۳۸۹براساس
جرائــم  ۱۰۴ – ۱۳۴برنامههای ســوم و چهارم توســعه
اقتصادی و اجتماعی ،درخواســت قطع آب و تعلیق پروانه
بهرهبرداری آب از شــرکت آب منطقهای اســتان در چهار
نوبــت ،صدور اخطارهای رفع آلودگی بهصورت مســتمر و
چندین مرتبه اعالم شکایت به مراجع قضایی ،معرفی واحد
بهعنــوان صنایع آالینده برای پرداخت خســارت وارده به
محیطزیست است.پیگیری مستمر از طریق مراجع قضایی
برای برخورد قانونی و جلوگیری از آالیندگی واحد ،مکاتبه با
بخشهای حقوقی ،محیطزیست انسانی ،بازرسی و ارزیابی
عملکرد ســازمان حفاظت محیط زیست کشور ،مکاتبه با
سازمان بازرسی استان ،مکاتبه با ادارهکل استاندارد ،مکاتبه
با روســای وقت ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور،
مخالفت با طرح توســعه واحد ،پیگیری شکایتها از طریق
مراجع قضایی و گرفتــن آرای تخلف مبنی بر محکومیت
مســئوالن کارخانه از مهمترین اقدامات ادارهکل حفاظت
محیط زیســت چهارمحال و بختیاری نســبت به کارخانه
خمیرمایه ناغان بهشمار میرود.آلودگی منابع آب زیردست
کارخانــه ،آلودگی خاک مســیر حرکت پســاب به طرف
رودخانه و آســیب رســاندن به میکرواُرگانیسمهای خاک،
آسیب زدن به اکوسیســتم و موجودات زنده در رودخانه و
تولید بوی ناخوشــایند در محیط از مهمترین خسارتهای
وارده به محیط زیســت به علت فعالیت کارخانه خمیرمایه
ناغان است.
آقای منزوی سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی
اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت :با راه اندازی خط
تولید وینــاس در کارخانه خمیرمایه ناغــان ،این کارخانه
 ۹۰درصد پســاب خود را تصفیه میکند و تنها  ۱۰درصد
آن خارج میشــود که همین موضوع مشــکلآفرین شده
اســت.این کارخانه اگر چه از واحدهایی اســت که جریمه

زیســتمحیطی زیادی دارد ،اما از سالهای قبل با هزینه
 ۲میلیارد تومان سیســتم بازگشــت پســاب و تبدیل آن
به الکل را طراحی کرده اســت که بر اســاس آن آلودگی
زیســتمحیطی این کارخانه به یک سوم کاهش یافته ،اما
همچنان آلوده کننده است.
برای رفع این مشــکل نیز طرحی تعریف شده تا بر اساس
آن تمامی پساب کارخانه بازگشت داده شده و تبخیر شود
که برای اجرای آن نیازمند اعتبار اســت و تالش میشــود
از محل تســهیالتی که به واحدهایی کــه خطوط خود را
زیســتمحیطی میکنند ،اختصاص داده میشود ،تامین
شود.اگر تسهیالت مورد نیاز این کارخانه از سوی صندوق
ملی محیط زیســت تامین شود مشکل پساب این کارخانه
مرتفع و برای  ۱۰درصد باقی مانده نیز میتوان خط ویناس
راه اندازی کرد.
آقای ســلطانی سرپرست تعمیرات فنی کارخانه خمیرمایه
ناغان گفــت :مرحله پیش راه اندازی خــط تولید ویناس
در کارخانــه خمیر مایه ناغــان  ۲۹دی  ۱۴۰۰با موفقیت
انجام شد.با بهره گیری از توان متخصصان و نیروهای بومی
کشور ،تکنولوژی خط تولید ویناس در کارخانه خمیر مایه
ناغان بومی سازی شــد.در مرحله پیش راه اندازی ،پساب
وارد تجهیزات خط تولید ویناس سازی و آزمایش نهایی با
موفقیت انجام شد.تولید این محصول عالوه بر رفع آلودگی،
 ۱۸کاربرد صنعتی دیگر دارد که عمده آن در صنایع تولید
خوراک دام و آبزیان و کودهای کشاورزی است.آقایهاشمی
مدیر شــرکت کالرمایه ناغان گفت :بــرای راه اندازی خط
تولید ویناس ۲۰۰ ،میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
با بهره بــرداری از این خــط تولید ،ضمن صــادرات این
محصول ،ســاالنه از خروج  ۳۰۰هــزار دالر ارز جلوگیری
کــرده و با عرضه محصول ویناس در بــازار ،گام مهمی در
تولید مکملهای خوراک دام و طیور و کودهای کشاورزی
برداشته خواهد شد.

پس از راه انــدازی فازهای بعدی این پــروژه ،در ماههای
آینده ،عــالوه بر رفع معضل آلودگی بــا تولید محصوالت
جدیدی ،چون عصاره مخمر ،ضمن ایجاد فرصتهای شغلی
بیشتر و رونق بخشی به اقتصاد منطقه ،از خروج سرمایه از
کشور جلوگیری شــود.گویا این شرکت تا کنون نتوانسته
اســت مشکل پســاب خود را حل کند و همچنان مردم و
مسئوالن از این موضوع ناراضی اند.
آقای بهرامی رئیس کل دادگســتری اســتان چهارمحال و
بختیاری گفت :دادنامه تعطیلی شرکت خمیرمایه ناغان در
شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قطعی شد.چند سالی
اســت که شــرکت خمیر مایه ناغان با تخلیه پساب آلوده
معضل جدی برای محیط زیســت منطقه ایجاد کرده است
که در راستای رفع مشکل آلودگی جلسات زیادی در استان
با حضور مسئوالن مربوطه برگزار و مقرر شد تا اقدامات الزم
جهت رفع آلودگی با تجهیز کارخانه به دستگاههای تصفیه
فاضالب و پســماند صورت پذیرد.با وجود فرصت چندین
باره ،مســئولین شرکت به بهانههای مختلف مشکل را حل
نکردند و در نهایت پس از شکایت اداره کل حفاظت محیط
زیست استان در دادگاه بخش ناغان از توابع شهرستان کیار
موضوع مطرح شده بررسی و حکم به تعطیلی کارخانه داده
شد.
پس از اعتراض شــرکت خمیرمایه ناغان بــه رای دادگاه
مجددا ً در شــعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان بررسی و
در نهایت با قطعیت در دادگاه شعبه دوم تجدید نظر استان
حکم به محکومیت شــرکت خمیرمایه ناغان به ممنوعیت
از تمام فعالیتهای شــغلی و تولیــدی منتهی به آلودگی
رودخانه و آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی و انتشار بوی
نامطبوع به طور دائم داده شد.
مقام عالی قضایی استان چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:
متاسفانه عدم رعایت استانداردهای مناسب در بخش تولید
باعث آلوده شدن محیط زیست و از بین رفتن منابع آبی و
کشاورزی و به وجود آمدن معضالت عدیده در این خصوص
میگردد دستگاه قضایی استان همواره چنین مشکالتی را
بررسی نموده و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری
مبنی بر پاسداشــت و نگهداری از محیط زیست از هرگونه
تعرض و آســیب به محیط زیســت و آلودگیهای ناشی از
کارخانجات غیر استاندارد ســعی در صیانت و پاسداری از
آب و خاک این سرزمین دارد.
آقای ســلطانی سرپرست تعمیرات فنی کارخانه خمیرمایه
ناغــان گفت :مهلت یک ماهه از مقامات قضایی چهارمحال
و بختیاری به منظور اصالح و بازسازی تصفیه خانه پساب
این کارخانه گرفته شــد.با کمک نمایندگان چهارمحال و
بختیاری در مجلس شورای اســالمی و مسئوالن کارخانه
خمیرمایــه ناغان ،جلوی اجرای حکــم پلمب این کارخانه
گرفته شد.هم اکنون عملیات اجرایی بازسازی تصفیه خانه
پساب شــرکت خمیرمایه ناغان آغاز شده است.امید است
این کارخانه هر چه زودتر بتواند مشکل پساب خود را حل
کند که نه تولیداتش متوقف شود و نیروی کار این کارخانه
از کار بی کار شوند.
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آسیبهای زیستمحیطی؛ زخمهایی بر پیکر دماوند
دماوند کوهی در شمال ایران
اســت و در مــرز دو اســتان
مازندران و تهران با  ۵۶۱۰متر
ارتفاع قرار داردو به بلندترین
کوه ایــران ،خاورمیانه و کوه
آتشفشانی آسیا شهرت دارد.
عــالوه بر اینکــه مهمترین و
مرتفعترین کوه ایران اســت،
نماد سرزمین ایران و کوهســتانهای کشور نیز هست اما امروزه با آسیبهای
زیستمحیطی گوناگونی دســت و پنجه نرم می کند.به گزارش ایسنا ،دماوند
مدتهاست گرفتار تخریبهای انسانی شده است .امروزه آسیبها و بحرانهای
متعــددی دماوند را تهدیــد میکند و نیازمند توجه جدیتری اســت.اولین و
مهمترین آسیب به آبخیزهای کشور اســت .چرای بیرویه دام و معدن کاوی
نیز معضل بســیارجدی و پیچیدهای را برای کوهها و منابع آبی کشــور ایجاد
کرده اســت .خاصیت نگهداری آب در کوهستانها با توجه به این موارد دچار
اختالل شــده یا از بین رفته اســت.یکی از مشــکالتی که دماوند در این چند
ســال با آن دســت و پنجه نرم می کرد ،وقف بخشــی از کوه دماوند بود اما به
جهت پیگیریهای مردمی و بازخورد مطالب نوشــته شــده در فضای عمومی
با دســتور قضایی و پیگیری نهادهای مرتبط این تهدید برطرف شــد و به نظر
میرسد سند وقفی ابطال شد و بنابر اعالم رسمی سند آن به نام سازمان منابع
طبیعی و آبخیزداری شــده است .دماوند و بســیاری از کوههای ایران قابلیت
چنین اســتفادهای برای وقف بخشی از زمینشان را ندارند چراکه بر دامنههای
پر شــیب به هیچ عنوان نباید به نظام طبیعی کوهســتان آسیب زد .این تغییر
کاربری در محیط کوهستانی باعث از بینبردن پوشش گیاهی میشود که طی
هزاران ســال جهت حفظ خاک و ارتباط موجود بین فضای خاص کوهستانی
بــا گیاهان به وجود آمده اســت .در این حالت اولین آســیب ،عدم جذب آب
اســت.از دیگر آسیبهای موجود می توان به معدنکاوی در دماوند اشاره کرد.
دماوند دارای پنج معدن بزرگ بود که تعطیل شــدند اما با اینکه اثرات مخرب
معــدنکاوی کاهش پیدا کرده همچنان این معادن به عنوان یک تهدید وجود
دارند .بهرهبرداری سطحی نیز مانند معدنکاوی «موریانهوار» است و بهصورت
آهسته باعث آسیب به کوهستان میشود در واقع آسیب معدن بهصورت آشکار
است و بهرهبرداری ســطحی بهصورت نامحسوس باعث خرابی ناگهانی خواهد
شد.مجموعه آسیبرسانیهای نامحسوس در حوزه دماوند وجود دارد .ازجمله
چرای بیرویــه دام به تعداد بیش از ظرفیت مراتع از این موارد اســت .چرای
زودهنــگام در اوایل فروردین که برف روی زمین دیده میشــود در کوهپایهها
بســیار زیاد انجام میشود و چرای دیرهنگام در پاییز که دام دیر از مرتع خارج
میشــوند؛ به عبارتی زمین فرصت زایش ندارد و بدین جهت بیشــتر گیاهان
مرغوب علوفهای در آستانه انقراض هستند یا از بین رفتهاند.از جمله آسیبهایی
که بر اثر مداخالت انسانی وارد میشود ،برداشت دامداران از انواع گیاهان گون
و گیاهانی که شاخه و قســمتهای چوبی دارند برای تامین سوخت به منظور
پختن غذا و آمادهســازی چای است .این موضوع بسیار قابل تامل است چراکه
در کشــوری که سرشــار از منابع نفت و گاز است ،هنوز سیستمی تعبیه نشده
اســت که دامداران برای سوخت و مصرف شــخصی از گیاهان ارزشمند مراتع
بهرهبــرداری نکنند.کوهنوردی نیز برعکس چیزی کــه مردم گمان می کنند
باعث آسیبهای جدی بیشماری به کوهها و کوهستانها میشود .بدین جهت
نیازمند ضوابط و قوانینی است .کوهنوردی در دماوند بهصورت متراکمی انجام
می شــود .در حال حاضر کوهنوردی در گروههای بسیار بزرگ انجام میشود.
در تابســتانها بعضا تا چند هزار نفر در یک روز در دامنههای دماوند مســتقر
میشــوند .صعود در فصل مناسب ،تعیین تعداد کوهنوردان برای صعود در هر
مسیر ،خودداری از افزایش مســیرهای کوهنوردی و ضرورت صعود از راههای
پاکوب ،خــودداری از ایجاد راه فرعی ،موظف و مکلف بودن افراد به برگرداندن
زبالههای تولیدشــده و چگونگی مدیریت فضوالت از مواردی است که نیازمند
تدوین و اعمال ضوابطی اســت .دستورالعمل خاص و مشخصی درباره هیچ یک
از این موارد نداریم و اعمال مقرراتی نیز صورت نمیگیرد .برخی کوهنوردان نیز
نسبت به این مسائل کمتوجه یا بیتوجه هستند.با توجه به اهمیت کوه دماوند
الزم است مردم و مســئوالن بیش از پیش در حفظ ارزشهای زیستمحیطی
این منطقه زیبا و منحصربهفرد بکوشند.
اخبار کوتاه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خبر داد

توانمندسازی مددجویان و شبکه برق با یک طرح

گروه شهرســتانها :کیامهر بر لزوم اقــدام جهادی در راهانــدازی مولدهای
خورشیدی «طرح توانمندســازی» اقشــار کمتر برخوردار جامعه تاکید کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بــر لزوم اقدام جهادی
در راهاندازی مولدهای خورشــیدی طرح توانمند ســازی اقشار کمتر برخوردار
جامعــه از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاس کوچــک تاکید کرد.ارومیه-
رضــا ایمانپور -مهندس طاهر کیامهر به منظور بررســی روند اداری و اجرایی
احداث مولدهای کوچک مقیاس خورشیدی به مددجویان تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی(ره) ،بهزیســتی و سایر اقشار کمبرخوردار با مسئوالن بسیج
سازندگی سپاه شــهدا دیدار و گفتگو کرد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
آذربایجان غربی در دیدار با مســئوالن بســیج سازندگی سپاه آذربایجان غربی
بر تســریع در روند راهاندازی نیروگاههای خورشیدی مددجویان کمیته امداد
امام خمینی(ره) تاکید کرد.در این دیدار نمایندهای از شــرکت توزیع اردبیل به
منظور انتقال تجربیات در زمینه راهاندازی نیروگاههای خورشــیدی مددجویان
تحت پوشــش کمیته امداد حضور داشت.مهندس کیامهر در خصوص اهمیت
راهاندازی مولدهای خورشــیدی اقشــار کمبرخوردار بیان کرد :توانمندسازی
مددجویان بســیار با اهمیت تر از کمکهای موردی و مستقیم به آنها است و
با توانمندســازی مددجویان ضمن حفظ عزت نفس این عزیزان چرخه تولید و
اقتصاد مولد در کشور به حرکت در خواهد آمد.وی ضمن قدردانی از مسئولین
بســیج سازندگی خواستار ادامه برگزاری این جلســات و افزایش تعامالت این
شرکت با بسیج سازندگی شد .مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
غربی ادامه داد :یکی از طرحهای ارزشــمند کمیته امــداد امام خمینی(ره) و
بسیج ســازندگی احداث نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس بر روی پشت
بام منازل مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی است که با این اقدام جریان
درآمدی مســتمری برای مددجویان فراهم می شــود.مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد :راه اندازی نیروگاههای کوچک مقیاس
با اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ضمن توانمندسازی سبب افزایش ظرفیت
تولید برق کشــور ،کاهش تلفات انتقال برق به شبکه توزیع و در نهایت سبب
توانمندسازی شبکه برق نیز می شود.

تنش آبی در  ۱۸روستای منطقه پیشخور

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اسالمی از تنش آبی در ۱۸
روســتای منطقه پیشــخور خبر داد و گفت :در تالش هستین تا این روستاها
را نجات دهیم.حجتاالســالم احمدحسین فالحی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :بحث امروز ما کمبود آب و تنش آبی در شــهرها و روستاهاســت ،کمبود
آب  ۱۸روستای محروم در پیشخور را بررسی کردیم.فالحی تصریح کرد :سال
گذشته ،پنج میلیارد تومان از ردیف اعتبارات در اختیار نماینده را برای منطقه
پیشــخور در نظر گرفتیم که از مناطق محروم کشــور بوده و پیشرفتی نداشته
اســت.وی خاطرنشــان کرد :یکی از اقداماتی که در دو سال گذشته برای این
منطقه صورت گرفته ،بحث ماده  ۲۳رســیدگی به فاضالب فامنین اســت که
 ۱۰۰میلیارد تومان بودجه به آن ،تخصیص داده شــد.نماینده مردم همدان و
فامنین در مجلس ،تاکید کرد :در تالش هســتیم تا  ۱۸روستا را نجات دهیم و
قدم اول در محرومیت زدایی فامنین را برداریم.به گزارش ایسنا ،حجت االسالم
احمدحسین فالحی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی،
پس از بازدید میدانی از منطقه پیشــخور فامنین در جلســه ای با حضور مدیر
عامل شــرکت آب منطقهای اســتان همدان ،مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
اســتان ،معاونین مربوطه ،معاون عمرانی فرماندار فامنین و مدیر آب و فاضالب
شهرســتان فامنین به بررسی پیشرفت فیزیکی عملیات آبرسانی به روستاهای
بخش پیشخور فامنین پرداخت.در این جلسه مدیر عامل آب و فاضالب استان با
اشاره به اعتبار اختصاص یافته در خصوص آبرسانی پیشخور ،گزارشی از اقدامات
انجام شــده درباره روستاهای ده قره چای ،عمرآباد ،بازران ،قشالق ،معدن کوه،
خواجه حصار ،یــار مقیه ،کوی بالغ ،باغجه نماز ،قبان قلــی ،خیمه گاه ،ازناو،
چــاه بهار ،برچلو ،مرغآباد و قلقل آباد ارائه داد و بیان کرد که با احداث مجتمع
آبرسانی تجرک ،مشکل آب منطقه پیشخور در آینده نزدیک ،رفع خواهد شد.
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اخبار کوتاه

جهانبخش:

فصل قبل خیلی خوب نبودم

بازیکــن ایرانــی فاینورد
اعتراف کرد کــه فصل قبل
انتظارات را برآورده نکرد ولی
مصمم است در فصل جاری
بهتر عمل کند.
به گزارش ایسنا و به نقل
از  ،ADعلیرضــا جهانبخش
پــس از پیــروزی  ۲بر یک
تیمش در دیداری دوستاه مقابل ردبول سالزبورگ به  ESPNگفت :بازی خوبی
برای ما بود .ما هفته بسیار خوبی را اینجا در اتریش سپری کردیم و میخواستیم
آن را خوب به پایان برسانیم .در نیمه اول موقعیتهای بیشتری داشتیم ولی در
نهایت به بردی که شایسته آن بود رسیدیم .این هفته به خوبی برای ما تمام شد.
در این دیدار علیرضا جهانبخش گل اول تیمش را به ثمر رســاند که این گل
برای بازیکن ایرانی مهم بود .وی با اشاره به اینکه دیر به فاینورد منتقل شد ،گفت:
سال گذشته اردوی ابتدایی آماده سازی را از دست دادم .اکنون از روز اول اینجا
هســتم .این برای من مهم است .من فقط سعی می کنم پیشرفت کنم و البته
گلزنی همیشه برای یک بازیکن در پست من خوب است .از گل اولم راضی هستم
و امیدوارم گلهای بیشــتری به ثمر برســانم .بازیکن ایرانی در پایان در ارزیابی
خود از فصل قبل رقابتها نیز گفت :می دانم که به اندازه کافی خوب نبودم .من
از خودم انتظــار زیادی دارم .البته بازیهای خوبی هم انجام دادم اما در کل آن
چیزی که از خودم انتظار داشتم نبود .می خواهم فصل بهتری داشته باشم .این
هفته خوب تمرین کرده ام و به خودم اعتماد بیشــتری دارم .می خواهم به این
روند ادامه دهم .امیدوارم بتوانم در این فصل برای تیم ،بهتر باشم.

دروازهبان سابق استقالل و پرسپولیس به ملوان پیوست
ایمان صادقی با عقد قراردادی
به ملوان پیوست.
بــه گــزارش ایســنا ،ایمان
صادقی ،دروازهبان فصل گذشته
تیم فوتبال فجرسپاســی با عقد
قــراردادی یــک ســاله به تیم
فوتبال ملوان پیوســت تا اولین
خرید این فصل قوهای ســپید
انزلــی لقب بگیرد .این دومین دوره حضور او در ملوان اســت و پیش از این در
تیمهای پرسپولیس و استقالل هم سابقه حضور داشته است.

صعود تیم ملی ولیبال ایران به جمع هشت تیم برتر دنیا

این همان تیمی است که همه انتظار دارند

روند رو به رشد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای
والیبال ،انتظارات را از تیم عطایی باال برده است.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی والیبال ایران در اولین رقابت
خود در هفته ســوم لیگ ملتهای  ۲۰۲۲والیبال به مصاف
لهستان رفت و در یک بازی مهیج توانست این تیم را شکست
دهــد .پیروزی بلندقامتان ایران درحالی به دســت آمد که
لهســتان میزبان ایران در این رقابت بود و ملی پوشان ایران
توانستند جلوی چشم حدود  ۱۰هزار طرفدار لهستانی ،این
تیم را شکست دهند.
شــاگردان بهروز عطایی در این رقابتها روند رو به رشد
خود را حفظ کردند .تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست
این مسابقات نتایج خوبی را کسب نکرد و با نمایش ضعیف
به دو شکســت و دو پیروزی دست یافت .با گذشت زمان و
هماهنگ شدن تیم ملی والیبال ،شاگردان عطایی عملکرد
خوبی را از خود نشــان دادند به طوری که در هفته دوم این
مسابقات توانستند آمریکا و کانادا را شکست دهند.
نکته قابل توجه بازی ایران با لهستان عملکرد خوب ملی
پوشــان و ارائه بازی چشــم نواز بود .باتوجه به کم تجربگی
بازیکنان در میادین جهانی می توان گفت که ملی پوشــان
والیبال ایران توانستند مقابل رنک یک جهان آن هم مقابل
تماشاگران پرشور لهستانی عملکرد درخشانی داشته باشند.
کم کردن بهانههایی مانند جوانگرایی و عدم تجربه بازیکنان
این تمرکــز را به کادر فنی و ملی پوشــان داد که بهترین
عملکرد خود را به نمایش بگذارند.
در بازی مقابل لهســتان ،این تیم از نظر آماری تیم برتر
میدان بود اما اشتباهات فردی بازیکنان لهستان باعث شد که
این تیم مقابل ایران شکست بخورد .قطعا با توجه به میزبانی
لهستان در این مسابقه و از آمار منتشر شده می توان متوجه

شد که بازیکنان ایران توانستند حریف را در طول بازی تحت
فشــار قرار دهند .قطعا شناخت بیشتر عطایی از تیم و بازی
کردن بازیکنان کنار هم می تواند این تیم را به موفقیتهای
بزرگ برســاند اما باید توجه داشــت که بهانهها تنها مانع
پیشرفت می شوند .شــاگردان بهروز عطایی در بازی دوم
خود در هفته سوم لیگ ملتها مقابل ایتالیا قدرتمند شکست
خوردند اما ایران امید خود را از دست نداد .بازگرداندن روحیه
به بازیکنان تیم ملی والیبال ایران باتوجه به کم تجربه بودن

امیر عابدینی:

آقایان تجربیات تلخ دوره کیروش را فراموش کردهاند؟

کونته  ۴بازیکن را از تاتنهام کنار گذاشت
چهار بازیکن تیم تاتنهام با
نظر آنتونیو کونته در فهرست
فروش قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا و به نقل
از متــرو ،ســرجیو رگیلــون
مدافع چــپ و هــری وینکز،
تانگــوی اندومبله و جیوانی لو
سلسوهافبکهای تاتنهام جایی
در این تیم برای فصل بعد ندارند و به همین خاطر کونته نام آنها را برای اردوی
پیش فصل در کره جنوبی خط زد .در این تور ،تاتنهام قرار است با تیم ستارگان
لیگ کره و ســویا بازی کند و در ادامه بازیهای دوســتانه دیگری برابر رنجرز و
رم خواهد داشت.
ریچارلیسون ،ایو بیسوما ،ایوان پریشیچ ،فریزر فورستر و کلمنت لنگلت برای
فصل بعد به تاتنهام پیوســتند .همه خریدهای جدید تاتنهام به استثنای لنگله
که اخیرا ً از بارسلونا آمده است ،برای اردوی پیش فصل به کره جنوبی رفتند .او
مدارک الزم برای سفر را نداشت ،در حالی که جو رودون مدافع میانی نیز به دلیل
بیماری این اردو را از دست داد.
اســتیون برخواین و جک کالرک به تازگی به آژاکس و ســاندرلند رفتند و
کامرون کارتر-ویکرز ،مدافع میانی ســلتیک پــس از دوره قرضی خود در فصل
گذشته ،قرارداد خود را با تیم اسکاتلندی دائمی کرد.
از این  ۴بازیکن که تاتنهام آنها را در فهرســت مازاد قرار داده اســت ،وینکز
مدتهاست به اورتون لینک شده است ،در حالی که رگیلون به دنبال بازگشت به
اسپانیاست .لو سلسو و اندومبله هر دو نیمه فصل دوم فصل گذشته را به صورت
قرضی در تیمهای دیگر سپری کردند و به دنبال تیمهای جدیدی هستند.

دلیل نرفتن سوارس به ریورپالته
مشخص شد
مهاجــم اروگوئــهای دلیل
نرفتن خود را به تیم ریورپالت
آرژانتین توضیح داد.
بــه گزارش ایســنا و به نقل
از آس ،لوییس ســوارس پس
از حــذف ریورپالتــه از کوپــا
لیبرتادورس اعــالم کرد که به
این تیم نخواهد پیوست .مهاجم
کهنه کار پس از جدایی از اتلتیکو مادرید بازیکن آزاد اســت و مورد توجه تیم
ریورپالته قرار گرفته بود.
این بازیکن پیشــین آژاکس ،لیورپول و بارسلونا آماده انتقال بود اما ریور روز
چهارشنبه پس از تساوی بدون گل در خانه مقابل ولز سارسفیلد در مرحله یک
هشتم نهایی از رقابتهای باشگاهی آمریکای جنوبی حذف شد؛ بنابراین سوارس
به این تیم آرژانتینی که جولیان آلوارز را به منچسترسیتی داده است نمیرود.
لوییس سوارس گفت :از احتمال رفتن به ریور برای حضور در کوپا لیبرتادورس
بســیار هیجانزده بودم .همیشه رویای قهرمانی در لیبرتادورس داشتم و اکنون
االن که نمیتوانم به این هدف برسیم تصمیم گرفتم به ریورپالت نروم .از این که
سران ناسیونال حتی برای اطالع از وضعیتم با من تماس نگرفتند تعجب کردم.
ســوارس  ۱۶ســال را در اروپا گذرانده است و در ســال  ۲۰۰۶پس از ترک
ناسیونال در زادگاهش اروگوئه ،به خرونینخن پیوست.
او در پایان گفت :یک ماه و نیم پیش اعالم کردم که قرار نیســت حتما اروپا
را تــرک کنم .اما ریور آنقدر اصرار و اصرار کرد کــه من به آن فکر کردم و این
احتمال وجود داشــت به این تیم بروم .بازیکن به عشــق نیاز دارد .ریور آن را به
من میداد و ناســیونال می توانست من را دوباره به خدمت بگیرد که نخواست.
باید پیشنهادهای دیگرم را بررسی کنم و تصمیم نهایی را در این زمینه بگیرم.

سرمربی تیم ملی تپانچه:

باید با تیم آماده راهی مسابقات قهرمانی جهان شویم

محســن نصراصفهانی میگوید
تیرانــدازان نیاز به اردوی تدارکاتی
درهانوفر آلمان دارند تا از فشــنگ
مرغــوب و مناســب اســتفاده و
ســالحهای خود را به روز رســانی
کنند تا بــا یک تیم آمــاده راهی
مسابقات قهرمانی جهان شوند.
سرمربی تیم ملی تپانچه بعد از
لغو ســفر تیم ملی به جام جهانی کره جنوبی ،در گفتگو با ایســنا اظهار کرد :از
االن تا مسابقات قهرمانی جهان مصر حدود  3ماه فرصت داریم ولی در این فاصله
هیچ مســابقهای نیست .جام جهانی کره جنوبی آخرین مسابقه قبل از قهرمانی
جهان بود که متاسفانه اعزام نشدیم .قرار بود تیم تپانچه طبق برنامه به کره اعزام
شود ،تالش هم شد و همه چیز آماده بود اما متاسفانه از شرکتهای هواپیمایی
نتوانستیم بلیط تهیه کنیم.
نصراصفهانی در ادامه به حیاتی بودن اردویهانوفر اشاره کرد و گفت :قطعا نیاز
به اردوی تدارکاتی درهانوفر آلمان داریم .باید در این ســفر تیراندازان از فشنگ
مرغوب و مناســب استفاده و سالحهای خود را به روز رسانی کنند تا با یک تیم
آماده راهی مســابقات قهرمانی جهان شویم .طبق برنامه قرار است این اردو در
نیمه دوم شهریور انجام شود .تایید شورای برون مرزی را هم گرفتیم و امیدواریم
که تیم راهی این اردو بشود.

والیبالیســتها کار سختی بود که بهروز عطایی به خوبی از
پس آن برآمد .والیبال ایران اگر به صورت درســت و اصولی
ریکاوری نمی شــد ،قطعا نمی توانست در بازیهای سوم و
چهارم مقابل حریفان خود بدرخشد.
تیــم ملی والیبال ایران که در هفته پایانی عملکرد رو به
رشد خود را به نمایش گذاشته بود توانست مقابل اسلوونی در
یک بازی حساس به پیروزی برسد تا والیبال ایران همچنان
برای صعود به جمع هشت تیم برتر امیدوار بماند .شاگردان

بهروز عطایی مقابل اسلوونی طوری بازی کردند که انگار نه
انگار این بازی بسیار حساس بود .بازیکنان ایران با اعتماد به
نفس باال و با خیال راحت پا به میدان گذاشــته و توانستند
اسلوونی را به راحتی هر چه تمام تر شکست دهند.
پیشرفت تیم ملی والیبال ایران به اینجا ختم نشد و ایران
توانســت در بازی آخر مقابل صربستان با یک نمایش بسیار
درخشان به پیروزی دســت یابد و به جمع هشت تیم برتر
مسابقات صعود کند .صحبتهای بهروز عطایی نشان داد که
می توان به آینده این تیم امیدوار بود چرا که ســرمربی تیم
ملی والیبال ایران برنامه داشت که بازی به بازی سطح ملی
پوشان والیبال افزایش یابد که اینطور هم شد.
حضور چهرههایی مانند اسماعیل نژاد ،اسفندیار ،توخته و
جلوه نشان داد که این تیم شایسته کسب سکوهای جهانی
است اما باید توجه داشت که برای دست یابی به این جایگاه
راه طوالنی و سختی پیش رو است .قطعا حضور والیبال ایران
در آوردگاههای جهانی در سالهای آینده با کادر ایرانی می
تواند نقطه عطفی برای تاریخ والیبال ایران باشد .موفقیتهای
بهروز عطایی می تواند نشان دهنده قدرت مربیان ایرانی در
صحنههای جهانی باشد.
باید گفت که صعود تیم ملی والیبال ایران به جمع هشت
تیــم برتر پایانی این رقابتها بدون بازیکنانی همچون میثم
صالحی و صابر کاظمی اتفاق افتاده است .بازی دادن به کم
تجربهها یکی از خصوصیاتی بود که عطایی مانند آلکنو روسی
به آن عمل کرد .باید دید که سرمربی ایرانی در ادامه کار چه
برنامهای برای تیم ملی والیبــال ایران در نظر دارد .با نتایج
درخشان کسب شده و با بازی خوب تیم ملی والیبال ایران،
انتظارات از تیم عطایی باال رفته و امید است که کار ایرانی با
موفقیت به راه خود ادامه دهند.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال میگوید این فدراسیون نماینده فوتبال است و
باید با دولت صحبت کند ،نه بازیکنان .امیر عابدینی در گفتوگو با ایســنا ،درباره
حواشــی روزهای اخیر تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد :گاهی اختالفات سطحی
است و میشود سریع آن را حل کرد اما گاهی شکاف در پیکره تیم ملی عمیق است
که این زنگ خطری برای حضور ما در جامجهانی خواهد بود .دوستان ما فراموش
کردند که ما یک آوردگاه بزرگ را در پیش داریم .در این آوردگاه هر کشوری توفیق
حضور ندارد .ما با تالش بازیکان و زحمتی که متحمل شدند االن در آستانه ورود
به جامجهانی هستیم .چرا این را تخریب و خراب میکنند؟ وی ادامه داد :بضاعت
سرپرست تیم ملی کم است و اگر بضاعت کافی و مدیریت توانمند بود ،نباید اجازه
میداد کار به اینجا بکشد .نماینده بازیکنان و تیم ملی فدراسیون فوتبال است ،نه
بازیکن ،نه نویسنده و نه هیچ کس دیگری نماینده تیم ملی نیست .ما تشکیالتی
به نام فدراســیون داریم که پاسخگو است .او افزود :اگر دولت محترم دوست دارد
مطالبی را بشــنود و حمایت کند باید از زبان آقای ماجدی بشــنود ،نه اینکه فرد
دیگری برود و حرف بزند .اینکه بازیکنی احســاس خطر کند و بر علیه ســرمربی
تیم قیام کند ،معنا و مفهوم دارد .دوستان ما باید این موضوع را جمع کند و آقای
مدیرعامل پیشین فوالد خوزســتان میگوید برگزاری
دیرهنــگام مجمع فدراســیون فوتبال در شــهریور یک
خودزنی بزرگ اســت و میرشــاد ماجدی اکنون با حکم
سرپرستی حریف این آوردگاه نخواهد شد.
ســعید آذری در گفتوگو با ایســنا درباره دو دستگی
تیــم ملــی و حواشــی اخیر فدراســیون فوتبــال اظهار
کــرد :این مســائل در فوتبال ما جدید نیســت .هر وقت
فدراســیون فوتبال ایران دارای ســاختار ضعیفی بوده و
مدیریت قدرتمندی در فدراســیون حضور نداشته ،چنین
حاشیههایی را بیشتر شاهد بودیم .در زمان ایویچ جوری
رفتار شــد که این مربی با ســابقه کنار گذاشته شد یا در
انتخابی جام جهانی  ،۹۸پس از بازی با اســترالیا بالفاصله
ویرا را کنار گذاشــتند .با این حال حواشــی امروز بیش از
پیش به تیم ملی ضربه خواهد زد چون در گذشــته ساز و
کار در فدراسیون وجود داشت.
او ادامه داد :جامعه مدیریتی فوتبالی ما عالوه بر اینکه
بسیار ضعیف است ،نظرات تخصصی را هم گوش نمیکند.
به عنوان کســی که  ۱۸سال در ســطح اول فوتبال ایران
مدیریت کــرده میگویم پس از عزل آقــای عزیزیخادم
باید یــک مجمع فوقالعاده بــا موضوعیت انتخاب رییس

ماجدی باید با دلسوزان فوتبال و احتماال آقای مخبر به نمایندگی دولت صحبت
کند .آقای مخبر هم باید بداند وزارت ورزش نمیتواند دراین کار تخصصی دخالت
کند .وزارت ورزش در کار عمومی ورزش میتواند دخالت کند و فدراسیونها کار
تکنیکالــی و تخصصی تیم را دنبال میکنند .تعجــب میکنم چرا آقای ماجدی
این موضوع را جمع نمیکند .او باید به رسانهها قاطع بگویید که آقای اسکوچیچ
ســرمربی تیم ملی است .عابدینی در ادامه درباره احتمال حضور کیروش در تیم
ملی فوتبال هم گفت :چرا باید کیروش برگردد؟ آقایان تجربیات تلخ کیروش را
فراموش کردهاند؟ نمیدانم چه دستی در کار است که میخواهد تجربه تلخ گذشته
را دوباره تجربه کنند.
روزی آقای کیروش آمد موفقیتهایی رقم زد ،اما به چه قیمتی و چه شرایطی؟
با چه قهر آشــتیهایی؟ با چه لجبازیهایی؟ حــاال فردی با آرامش کار میکند و
موفقیتهای رقم زده و تیمش را برای جامجهانی آماده کرده اســت .میتوانیم به
جای رفتن دنبال کیروش ،هزینه آن را برای بازی با تیمهای بزرگ هزینه کنیم.
همه پیشکسوتان فوتبال فریاد میزنند اجازه بدهید اسکوچیچ بماند ،اما میگویند
حتما باید برود .نمیدانم این لجبازی برای چه هست؟
او در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره نقش میرشاد ماجدی به عنوان
سرپرست فدراسیون فوتبال در این حواشــی هم گفت :آقای ماجدی تجربه اول
مدیریتش در سطح کالن را پشت سر میگذارند .نباید توقع داشته باشیم او معجزه
کند .او رای مجمع را دارد و باید از او حمایت شود تا تمام بار روی دوش یک آدم
نباشــد .متاسفانه هیاترئیسه با مشکل روبهرو است و متاسفانه دو دستگی وجود
دارد و همین دو دســتگی به تیم ملی رسیده است .درخواست من از پیشکسوتان

مدیریت این اســت که آقای ماجدی را تنها نگذارند و اجازه ندهیم فوتبال زمین
بخورد .اگر فوتبال زمین بخورد هنجار زیبایی را از بین بردهایم .عابدینی در ادامه
درباره اینکه بازیکنان تیم ملی باید چه رفتاری داشته باشند هم گفت :به بازیکنان
میگویم که بدانید همیشــه در تیم ملی نخواهید بود و تاریخ درباره شما قضاوت
خواهد کرد .وجدان جامعه بیدار اســت و کاری نکنید که جامعه به شما با چشم
خوب نگاه نکند .فوتبال به اندازه کافی بدخواه دارد اما مردمی که پشــت فوتبال
هســتند تمام ناهنجاریها را فراموش میکننــد و برای تیم ملی فریاد میزنند و
هورا میکشــند .چون یک موفقیت در تیم ملی ،پرستیژ جامعه ما است .وظیفه
فوتبالیست این نیست که بگوییند چه کسی سرمربی باشد ،وظیفه فوتبالیست این
است که از سرمربی اطاعت کند .او در ادامه درباره نقش بازیکنان باتجربه تیم در
حل دو دستگی تیم ملی هم گفت :از علیرضا جهانبخش تعجب میکنم .او بازیکن
با خردی است و تعجب میکنم از او که دستخوش این بازی شده است .جهانبخش
باید این داســتان را جمع کند .از جهانبخش میخواهم فورا با بازیکنان جلســه
بگذارند و وفاق خود را اعالم کنند .گناه اســت ما روی زخم مردم نمک بپاشیم.
حافظه تاریخی مردم این روزها را فراموش نخواهد کرد.
او همچنین گفت :اصال درســت نیست که وزارت ورزش به کار فنی ورود کند.
وزارت ورزش باید به اقای ماجدی کمک کند و بگوید چه نیاز دارید؟ و هر کسی
هم خارج از فدراســیون به آنها رجوع کرد ،او را به فدراســیون ارجاع بدهند .این
چارچوب مدیریت است .نمیشود هرکسی فدراسیون فوتبال را دور بزند و با مقام
باالدســتی صحبت کند و از باالدستی دستور بگیرند و بیاورند به سیستم تحویل
بدهند .چهارچوب کار باید کامل در اختیار فدراسیون فوتبال باشد.

مدیرعامل پیشین فوالد خوزستان:

اگر جای اسکوچیچ بودم میرفتم
فدراســیون جدید برگزار و به ســرعت رییس فدراسیون
انتخاب میشــد .مجمع ما متوجه نیست که با سرپرست
نمیشود فدراسیون را در شرایط پیش از جام جهانی اداره
کرد .با وجود تمام تالش میرشــاد ماجدی ،حتی بازیکنان
تیم ملی هم میدانند کسی در فوتبال ما وجود ندارد که با
قدرت حرف اول را بزند .این عضو پیشین مجمع فدراسیون
فوتبال اضافه کرد :این وضعیــت از قبل از انتخابات آقای
عزیزی خادم شــروع شد و متاســفانه تا امروز ادامه پیدا
کرده است .این مسائل یکی دو روزه اتفاق نیفتاده است و
مطمئنم کار از این هم بدتر خواهد شــد .برگزاری مجمع
در شهریور یک خودزنی بزرگ است و همین امروز اعضای
مجمع میتوانند درخواست دهند تا مجمع انتخاب رییس
فدراســیون فوتبال برگزار شــود .میرشاد ماجدی با حکم
سرپرستی حریف این آوردگاه نخواهد شد.
آذری در پاســخ به این ســوال که آیا نامزد ریاســت
فدراســیون فوتبــال خواهید شــد یا خیر؟ عنــوان کرد:

نمیخواهم خودم را جدا کنم اما حاضر نیســتم تخصص
و تعهــدم را بگذارم تــا برخی از آدمهــای غیرمتخصص
بخواهند مرا قضاوت کننــد .در مجمع با چنین آدمهایی
سه سال مبارزه کردم و بسیاری از این افراد را قبول ندارم.
نه من حاضرم خــودم را در معرض رای آنها قرار دهم و
نه آنها به من رای میدهند .باتوجه به این شرایط به این
مســاله فکر نمیکنم اما از طرفی هم دلم برای این فوتبال
میســوزد و متاسفانه راه را داریم اشتباه میرویم .او ادامه
داد :اگر ساز و کار محکمی را درست نکنیم ،وضعیت از این
بدتر میشود .این مسائل متاثر از باشگاههای ما است .مثال
بیانیه نویسیها مشــکلی از فوتبال ما حل نمیکرد و این
رویارویی رسانهای به این شدت بسیار به فوتبال ما آسیب
خواهد زد .دو دستگیها در فوتبال ما قبال بوده است اما به
این شدت هیچوقت اتفاق نیفتاده بود که بخواهند از مربی
قابل اعتماد خودشــان حمایت کنند .این نشــان میدهد
ســاختار فدراســیون فوتبال دارای قدرت کافی نیســت.

مدیرعامل پیشــین فوالد خوزســتان درباره صحبتهایی
مبنی بر بازگشــت کیروش به فوتبال ایران گفت :سوال
پیش میآید که آیا خود کیروش میپذیرد ســرمربی تیم
ملی باشد؟ سوال دوم این است که با هر سرمربی که روی
نیمکت تیم ملی بنشــیند ،هدفمــان در جام جهانی چه
خواهد بود؟ ما حتی نتوانستیم یک بازی دوستانه برای تیم
ملــی تدارک ببینیم تا عیار تیم ملی در ابعاد بینالمللی را
مشخص کنیم .به هر حال در این شرایط آقای اسکوچیچ
هنر خودش را نشان داد و در  ۱3بازی  ۱۲برد و یک باخت
را در کارنامه خود ثبت کرد.
او ادامــه داد :با این کارنامه نمیشــود بــه راحتی از
اســکوچیچ و عزیزی خادم گذشــت چون یکی از بهترین
دورههــای ما در صعود به جام جهانــی بود .چه تضمینی
وجود دارد مربی بعدی نتایج خیلی خوبی با ایران میآورد؟
در این مدت باقی مانده مربــی جایگزین چگونه میتواند
ایران را آماده کند؟ یک فیفای دی باقی مانده است و مربی
چگونه می خواهد تیم ملی را به آمادگی و هماهنگی کامل
برساند؟ اگر جای اســکوچیچ بودم میرفتم چون در این
شرایط اردوی تیم ملی بدون تنش نخواهد بود .حتی مربی
جایگزین هم در جام جهانی موفق نخواهد بود.

تماشاگران در را شکستند!

یزدانی ،قاسمپور و زارع به تیم ملی کشتی رسیدند
حسن یزدانی ،کامران قاسمپور و امیرحسین زارع به ترتیب با شکست علیرضا
کرینی ،امیرحســین فیروزپور و امیررضا معصومی به عنوان ملی پوشان اوزان،۸۶
 ۹۲و  ۱۲۵کیلوگرم ایران در رقابتهای جهانی صربستان معرفی شدند.
به گزارش ایسنا ،در ادامه رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که در سالن
 ۱۲هزار نفری آزادی تهران در حال برگزاری است ،کامران قاسمپور دارنده مدال
طالی جهان در دیدار انتخابی وزن  ۹۲کیلوگرم برای حضور در مسابقات جهانی
صربســتان ،به امیرحســین فیروزپور دارنده مدال طالی جوانان جهان و طالی
بزرگساالن آسیا رفت و در پایان با پیروزی  ۴بر صفر به عنوان ملی پوش وزن ۹۲
کیلوگرم ایران در رقابتهای جهانی صربستان معرفی شد.
زیرگیریهای انفجاری و بی نقص قاسمپور باعث تشویق شدید هواداران انبوه
حاضر در ســالن  ۱۲هزار نفری آزادی شد 3 .دقیقه نخست این مبارزه با نتیجه
یک بر صفر به ســود کامران قاسمپور به پایان رسید .فیروزپور پیش از این برابر
حاجیلوئیان صاحب برتری شــده بود .اما در دیدار حســاس وزن  ۱۲۵کیلوگرم،
امیرحســین زارع دارنده مدال طالی جهــان و برنز المپیک و امیررضا معصومی
قهرمــان نوجوانان جهان  ۲۰۲۱به روی تشــک رفــت و در پایان با نتیجه قاطع
 ۱۱بر  3به برتری رســید تا به عنوان ملی پوش ســنگین وزن کشتی آزاد ایران
در رقابتهای جهانی صربســتان معرفی شود .معصومی پیش از این مقابل یداهلل
محبی صاحب برتری شــده بود .اما در حساس ترین مبارزه این رقابتها ،حسن
یزدانی دارنده مدالهای طالی جهان و المپیک در دیدار انتخابی وزن  ۸۶کیلوگرم
در میان تشویق شدید هواداران برابر علیرضا کریمی دارنده مدالهای نقره و برنز
جهــان به میدان رفت و در  ۲۰ثانیه مانده به پایان با نتیجه قاطع  ۱۰بر صفر به
برتری رسید و صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان شد.
پیش از این رضا اطری در وزن  ۶۱کیلوگرم کشــتی آزاد و امین میرزازاده در
وزن  ۱3۰کیلوگرم کشــتی فرنگی با برتری مقابل داریوش حضرتقلی زاده و علی
اکبر یوسفی ،صاحب دوبنده تیم ملی در رقابتهای جهانی شدند.
همچنین در دومین مبارزه انتخابی وزن  ۹۷کیلوگرم تیم ملی کشــتی آزاد،
محمدحسین محمدیان با نتیجه  ۴بر  ۲مقابل مجتبی گلیج به برتری رسید و با
کسب دومین پیروزی ،صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقت جهانی صربستان شد.
محمدیان در مبارزه نخست به برتری  ۴بر یک رسیده بود.
امیررضا خادم ،پیشکســوت نام آشنای کشــتی ایران و دارنده  ۲برنز المپیک
و طال و برنز جهان نیز در ســالن رقابتها حاضر شــد و به تماشای این مسابقات
نشست.

اوج بی نظمی در نبود نیروهای امنیتی؛

رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در میان غیبت عجیب نیروهای یگان
ویژه ،با اوج بی نظمی در سالن  ۱۲هزار نفری آزادی به پایان رسید .پس از پیروزی
حســن یزدانی برابر کریمی ،صدها تماشاگر عالقمند به یزدانی با پریدن از روی
سکوها به روی تشــک آمدند و به سمت یزدانی هجوم بردند و در نبود نیروهای
امنیتــی او را در آغــوش گرفتند تا یکی از عجیب تریــن صحنههای رقابتهای
کشتی در سالن  ۱۲هزار نفری آزادی رقم بخورد .بی نظمی سالن به حدی بود که
تماشاگران بدون مزاحمت یزدانی را تا سالن گرم دنبال کردند و سپس به سکوها
بازگشتند .این پایان ماجرا نبود و در پایان این رقابتها ،تعداد زیادی از تماشاگران
وارد محوطه مسابقات شدند و حتی تعدادی از آنها نیز روی تشک مسابقه رفتند
و به کشتی گرفتن یا یکدیگر پرداختند!
تماشــاگران سپس برای دیدن قهرمانان کشــتی به سالن گرم هجوم بردند و
کشتی گیران در چنین شرایطی به سختی توانستند سالن مسابقات را ترک کنند.
تماشاگران درب سالن گرم را شکستند و در نهایت حاضر به ترک سالن شدند
اما خارج از ســالن منتظر کشتی گیران بودند تا با آنها عکس یادگاری بگیرند و

همین موضوع باعث شد برخی کشتی گیران نتوانند تا ساعتها خارج شوند .هجوم
تماشــاگران باعث شد کامران قاسمپور ،محمدحسین محمدیان و برخی دیگر از
کشــتی گیران که نتوانسته بودند از سالن گرم خارج شود ،برای دقایق زیادی در
سالن محبوس شوند .نیروهای حراست ورزشگاه آزادی نیز به اندازه کافی در سالن
نبودند و توانایی آرام کردن اوضاع و خارج کردن تماشــاگران را نداشــتند تا این
مسابقات علی رغم زیبایی مسابقات ،در اوج بی نظمی به پایان برسد .همچنین در
بیرون سالن برخی درگیریها بین تماشاگران رخ داد اما هیچ نیروی امنتی حضور
نداشت که تماشاگران را به سمت بیرون از ورزشگاه آزادی هدایت کند!
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صد ور سند مالکیت طی نامه شماره  1401/3/25-14016030126000155به این اداره اعالم گردیده است لذا به استناد ماده  3قانون
مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به موضوع صدور
سند به نام متقاضی مذکور هر گونه اعتر اضی دارند ظر ف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی به این ادا ره مراجعه و ضمن
اعالم اعتراض و اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به داد گاه عمومی محل وقوع ملک
تقدیم نموده و گواهی مربوطه را ازدادگاه اخذ و به این اداره تحویل نماید در غیر این صورت پس از سپری شدن مهلت مقرر سند
مالکیت وفق مقررات صادرخواهد گردید.
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نگاه

محمد رسولاف و مصطفی آل احمد بازداشت شدند

گروه فرهنگی :خبرگزاریهای
ایرنا و فارس ،جمعه شب از دستگیری
محمــد رســول اف و مصطفــی آل
احمد ،کارگردانان ســینما به عنوان
«مرتبطیــن بــا ضدانقــالب که در
بحبوحــه حادثه دلخــراش متروپل
آبادان اقدام به التهاب آفرینی و برهم
زدن امنیت روانی جامعه کرده بودند»
با حکم دستگاه قضایی خبر دادند.
این دو یک مــاه پیش مبادرت به
تهیــه بیانیه تحت عنــوان جمعی از
ســینماگران و با عنــوان «تفنگت را
زمین بگــذار» کرده بودند .این بیانیه
صریح که با واکنشهای فراوانی مواجه
شــد و خبرگزاریهای اصولگرا ،آن را
ساختارشــکنانه و براندازانه توصیف
کردند ،در نهایت بــا اعالم برائت ۴۳
تــن از هنرمندانی همــراه بوده که
نامشــان در فهرســت اعالمــی درج
شده بود .محمد رسولاف ،کارگردان
پنجاه ســاله ســینما ،تاکنون جایزه
بهترین فیلم هفتادمین دوره جشنواره

برلین برای فیلم شیطان وجود ندارد
و جایــزهٔ بهترین فیلم از بخش نوعی
نگاه جشــنوارهٔ فیلم کــن برای فیلم
ل ِرد در سال  ،۲۰۱۷جایزهٔ فدراسیون
بینالمللی منتقــدان فیلم برای فیلم
دستنوشتهها نمیســوزند در سال
 ۲۰۱۳و جایزهٔ بهتریــن کارگردانی
از بخش نوعی نگاه و جایزهٔ منتقدین
فرانســیس شــاله برای فیلم به امید
دیدار در ســال  ۲۰۱۱را به دســت

آوردهاســت .رســولاف کــه پس از
انتخابات  ۱۳۸۸بازداشــت شده بود،
پس از محاکمه در آذر  ۱۳۸۹به شش
حکم
ســال حبس محکوم شــد ،اما
ِ
زندان او به یکسال کاهش پیدا کرد.
او پس از آن فیلمهای «دستنوشتهها
نمیســوزند» و «ل ِرد» را که مشــی
انتقادی داشت ساخت.
او فیلم لــرد را با مجــوز وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دولت

روحانی ســاخت اما ســیوپنجمین
جشــنوارهٔ فیلم فجر حاضر به نمایش
ایــن فیلم نشــد .با این حــال ،فیلم
به بخــش رقابتی «نوعی نــگاه» در
هفتادمین جشنوارهٔ فیلم کن راه یافت
و موفق به کسب جایزهٔ بهترین فیلم
شــد .نزدیک به دو ســال بعد در ۲۶
تیر  ،۱۳۹۸رای محکومیت یک سال
زندان از دادگاه بدوی همراه با دو سال
ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت

از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به
اتهام فعالیت تبلیغــی علیه نظام ،به
او ابالغ شــد .در پــی تأیید حکم در
دادگاه تجدید نظر ،اسفند  ۱۳۹۸و به
فاصله کوتاهی از کسب خرس طالیی
بهترین فیلم جشنواره برلین ،محمد
رســولاف برای اجــرای حکم زندان
فراخوانده شــد .مصطفــی آلاحمد
نیز که نویسنده فیلمنامه ،کارگردان
و طراح صحنه اســت ،چندین فیلم

عید قربان به روایت تابلویی از فرشچیان

کوتاه ،انیمیشن و مستند ساخته که
فیلمهای کوتاه او به جشــنوارههایی
همچــون مونتــرال کانادا ،پوســان
کــر ٔه جنوبی ،توکیو ژاپــن ،تو اکران
ســوئیس ،تامپــره فنالنــد و مونتی
کاتینــی ایتالیا راه یافتــه و موفق به
دریافت مدال یونیکا و مدال نقرهٔ ایبنز
و برندهٔ بهترین فیلم اکســپریمنتال
جشنوارهٔ ملل اتریش شده است .حاال
بازداشت این دو موجب واکنش دهها
نفر از اهالی سینما و هنرمندان ایرانی
شــده که در بیانیهای خواستار آزادی
«فوری» و «بیقید و شــرط» محمد
رسولاف و مصطفی آل احمد شدهاند؛
اصغر فرهادی و فاطمه معتمدآریا هم
از امضاکنندگان ایــن بیانیه بودهاند.
ســازمان حقوق بشــر ایران نیز روز
شــنبه بازداشــت محمد رسولاف و
مصطفی آلاحمــد را «نقض فاحش
آزادی بیان» و «آزادیهای اساســی
شــهروندان» اعالم کرد و خواســتار
آزادی فــوری و بدون قید و شــرط
آنها شد.

گوی بلورین جشنواره کارلووی واری به فیلم ایرانی رسید
جایزه بــزرگ  -گــوی بلوریــن پنجاه و
ششــمین جشــنواره فیلم کارلووی واری به
«تابستان با امید» ساخته صدف فروغی رسید.
به گزارش ایسنا،مراســم اختتامیه پنجاه و
ششمین جشــنواره بینالمللی فیلم کارلووی
واری برگزار شــد و در نهایت فیلم سینمایی
«تابســتان با امید» محصول کانــادا و ایران،
بــا بازی لیلی رشــیدی که در شــمال ایران
فیلمبرداری شده است ،پس از  ۱۰سال غیبت
سینمای ایران در بخش مســابقه این رویداد
سینمایی ،جایزه گوی بلورین بهترین فیلم را
از آن خود کرد.
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی و تهیه
کنندگــی فروغی و همچنیــن تهیه کنندگی
کیارش انوری و «کریستینا پیووسان» جایزه
 ۲۵هزار دالری را به خــود اختصاص داد که

بین کارگردان و تهیه کنندگان تقســیم می
شود.
کمدی اسپانیایی ساخته «جوناس تروبا» با
عنوان «باید بیایی ببینی» که گفتگوهای دو
زوج بین زندگی شهری و روستایی را به تصویر
میکشد ،جایزه ویژه هیات داوران جشنواره را
همراه با جایزه نقدی  ۱۵هزار دالری را دریافت
کرد.
جایزه بهتریــن بازیگر زن جشــنواره هم
به صورت مشــترک به «تاکــی مومالدزه» و
«ماریا خندادزه» بــرای نقشهای اصلی فیلم
گرجســتانی «اتاقی از خودم» ساخته «سوسو
بلیادزه» اعطا شد.
فیلمهای کشور میزبان ،جمهوری چک نیز
حضور موفقی در مراسم توزیع جوایز داشتند
و «بئاتا پارکانوا» بهترین کارگردان و «مارتین

فینگر» جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره را
برای فیلم «کلمه» دریافت کردند.
همچنین فیلم «داستان بیپایان »PSH
جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشنواره
را از آن خــود کــرد و هیــات داوران انجمن
بینالمللی منتقدان فیلم (فیپرشی) نیز جایزه
خود را به فیلم «مرزهای عشق» اثر «توماس
وینســکی» دادند .در این مراسم از «بنیسیو
دل تورو» و «جعفری راش» ،هنرپیشــههای
معروفهالیوودی نیز تجلیل شد.
پنجاه و ششمین جشــنواره فیلم کارلووی
واری از تاریــخ اول تــا نهم جــوالی ( ۱۰تا
 ۱۸تیرماه) در کشــور جمهوری چک برگزار
شد و فیلم «آســمان زیر آب» ساخته «درناز
حاجیها» نماینده ســینمای ایــران در بخش
رقابتــی پروکســیمای ایــن جشــنواره بود،

نمایــش «پروین» به کارگردانی حســین
کیانی به دلیل ابتالی برخی از بازیگران اصلی

و برخی از عوامل پشــت صحنه به کرونا ،در
هماهنگیهــای بــه عمل آمده بــا مدیریت

جزئیات مراسم خاکسپاری و یادبود حسن ذوالفقاری
«زاالوا» بــه کارگردانــی ارســالن امیری در
بخش نمایشهای نیمه شب و مستند «جمعه
میبینمت رابینسون» ساخته میترا فراهانی و

محصول مشــترک فرانسه ،ســوئیس ،ایران و
لبنــان هم در بخش «خارج از گذشــته» این
رویداد سینمایی به نمایش گذاشته شد.

گروه اجرایی برای حفظ سالمت تماشاگران،
دیگر اعضای گروه اجرایی نمایش و کارکنان
مجموعه تئاترشــهر با هماهنگیهای به عمل
آمده اجرای این اثر نمایشــی به پایان رسیده
اســت .پیش از این قرار بود این اثر نمایشی
تــا پایان تیر ماه در ســالن اصلــی مجموعه
تئاترشهر میزبان مخاطبان باشد.
نمایــش پروین کــه اجرای خــود را از ۸
خرداد ماه بــا بازی نرگس محمــدی ،امین
زندگانــی ،مهرانرنجبــر ،مجیــد رحمتــی،
سیدجواد یحیوی ،جواد موالنیا ،مریم ندایی،
آتنا تندرو ،ســهیل ملکــی و اکرم محمدی
بــا حضور هوشــنگ قوانلو در ســالن اصلی
مجموعهی تئاتر شــهر آغاز کرده بود ،پس از

پشت سر گذاشــتن  ۳۰اجرا به اجرای خود
خاتمه داد.
طبــق آخریــن اعــالم اداره کل
هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی؛ نمایش پروین به کارگردانی حسین
کیانــی که از  ۸خــرداد ماه میزبــان عالقه
منــدان در تاالر اصلی تئاترشــهر با ظرفیت
 ۵۷۹تماشاگر و قیمت بلیت  ۱۰۰هزار تومان
بوده اســت ،تا تاریخ  ۱۵تیــر ماه در مجموع
 ۲۷اجرا ( با احتســاب ارائــه بلیت تمام بها،
نیم بها ،تخفیف دار و مهمــان) و میزبانی از
 ۴هزار و  ۳۳۴تماشــاگر ،به فروشــی معادل
 ۲۸۹میلیــون  ۵۳۰هزار تومان دســت پیدا
کرده بود.

بازخوانی کارتون نوستالژیک باربا پاپا

کارتونی که اید ِه ساخت آن «پشمک» بود!
مریم فیروزفر

دهه شــصت دوران بــی تکراری
است .پای جعبه جادو تازه به خانهها
باز شده بود و پخش برنامههای کودک
برای کودکان جایگاه ویژه ای داشت.
هرچند که تلویزیونها اغلب ســیاه و
سفید بودند و زمان برنامههای کودک
کــم .اما هنوز طعم و مزه لذت بخش
ایــن کارتونها زیر دنــدان کودکان
دهه شصتی هســت .به گزارش ایرنا،
از جمله ایــن کارتونها که هنوز هم
گاهی اوقــات از تلویزیون پخش می
شــود« ،بارباپاپا» است .داستان یک
موجود ناشــناخته صورتی رنگ که
شبیه گالبی اســت و هیچکس نمی
داند چیســت! اما خیلیها با اینکه از
دنیای کودکی فاصله گرفتهاند و دیگر
به میانســالی نزدیک میشوند ،هنوز
نمیدانند که بارباپاپــا چه بود و جز
همان حجمهــای رنگی چیزی از آن
به خاطر ندارند .در حالیکه «بارباپاپا»
یک لغت فرانسوی به معنای پشمک
است که باز هم این خوراکی شیرین
و رنگارنگ را دهه شــصتیها خیلی
خوب به خاطر دارند.

قصه ای که یک پشمک
ساخت!

کارتون بارباپاپا درواقع اقتباسی از
یک کتاب تصویری کودکان به همین
نام بود که در دهه  ۷۰میالدی منتشر
شد .آنت تایسون و تالوس تایلور زوج
فرانسوی-آمریکایی ساکن پاریس که
در سال  ۹۳درگذشتند ،آن را نوشته
و طراحی کرده بودنــد .ایده بارباپاپا
یــک روز در بــاغ لوکزامبــورگ به
ذهن خالقشان رسید .زوج نویسنده
در پــارک قدم میزدنــد که تالوس
تایلور صدای بچهای را شــنیده که از
خانوادهاش چیزی میخواهد شــبیه
به :با با با با .او که فرانســه بلد نبوده
از آنــت معنای کلمه را میپرســد و
آنت توضیح میدهــد که کودک در
واقع «بارب ا پاپــا» میخواهد که به
معنای پشمک اســت .کمی بعد در
رســتوران زوج خالق نشستهبودند و
روی دســتمالها عکس یک موجود
صورتی رنگ و گرد شــبیه پشمک را
میکشند که اسمش بارباپاپا بود که
یک خانواده دوســت داشتنی داشت.

عالقهبســیار داشــته و در عین حال
روحیه آرامــی دارد .او به ســختی
عصبانــی میشــود و همچنین یک
ورزشکار بینظیر است.

باربابرایت

باربابرایــت یک دانشــمند بزرگ
اســت و مدام در آزمایشگاه خانهاش
مشــغول کار اســت .او علومی نظیر
شــیمی ،فیزیک و یا ژنتیک را خیلی
دوســت دارد و آنها بــرای او یک راز
به شــمار میروند .کشفهای عجیب
و غریب ،ماشینهای حیرت انگیز و ...
از جمله کشفهای او هستند که البته
گاهی مفید هســتند اما بیشتر اوقات
باعث فاجعه میشوند!

باربازو

کتاب بارباپاپا اول به زبان فرانســوی
نوشته و بعدها به  ۳۰زبان دیگر دنیا
ترجمه شــده و مورد اســتقبال قرار
گرفت.

ماجرای یک خانواده هفت نفره

شخصیتهای اصلی این کتابها
خانواده بارباپاپا هستند که بیشتر به
دلیل تواناییشــان در تغییر شکل به
دلخواه شــناخته میشوند .بارباپاپاها
در شــکل بومی خود ،لکهای شــکل
هستند ،با سر و دستهای مشخص،
اما بدون پا .هر بارباپاپا می تواند به هر
شــکلی که دلش می خواهد دربیاید
اما رنــگ او تغییر نمی کند و همین
باعث می شــود به زودی شناســایی
شود .این شــخصیت که هیچکدام از
بچهها نمیتوانســتند نامی برای آن
انتخاب کنند و نمیدانستند که دقیقا
چیست ،همســری به اسم بارباماما و
هفت فرزنــد به نامهای باربابراوو یک
طرفــدار ورزش (قرمــز) ،باربابیویک
نقاش (ســیاه و پشمالو) ،باربابله یک
ملکــه زیبایی خودشــیفته (بنفش)،
باربابرایت یک دانشمند (آبی) ،بارباالال

یک موســیقیدان (سبز)،باربازوو یک
عالقمند به طبیعت (زرد) و باربالیب
یک روشنفکر (نارنجی) داشت که از
جملــه ویژگیهای آنهــا این بود که
هروقت میخواســتند میتوانســتند
تغییــر شــکل داده و ســختترین
مشــکالت را با گفتن جمله معروف
راوی «حــاال بارباپاپا عوض میشــه»
حل کنند .این کارتــون با مدیریت
مرحوم حســین معمارزاده دوبله و از
تلویزیون پخش شد.

باربا شاطر عوض میشه!

ایــن کارتون کــه از جمله اولین
انیمیشــنها به حساب می آید ،بارها
در جهان به زبانهای مختلف دوبله و
پخش شده است .کتابها و محصوالت
اسباب بازی این انیمه طرفداران پر و
پا قرصــی دارد و از جمله نکات قابل
توجه این است که شخصیتهای این
داستان در بیشتر ترجمههای دنیا با
همین اســامی انگلیسی شناخته می
شــوند ،جز ترجمه و دوبله عربی که
در این نســخه به بارباپاپا ،باربا شاطر
می گویند .اما بد نیست با اعضای این

خانواده پر جمعیت بیشتر آشنا شویم.

بارباپاپا

بارباپاپا در باغچه خانه خانوادهای
فرانسوی زیر خاک به وجود میآید و
ناگهان رشد میکند .بچهها دوستش
دارنــد اما پدر خانــواده بارباپاپا را به
باغ وحش میفرســتد .بارباپاپا آنجا
میفهمد که قابلیــت این را دارد که
به شــکلهای مختلف دربیاید .البته
رنگــش را نمیتوانــد تغییــر بدهد.
بارباراپا در یک باغ متولد شد ،درست
مثل یک گل .او می تواند هر شــکلی
را بگیرد او بسیار خوب و مهربان است
و همه او را دوســت دارنــد .او دور از
روستا و جایی که دوستانش سیندی
و فرانــک زندگی میکننــد ،خانهای
برای خانوادهاش ســاخته اســت .با
چند تغییر شــکل و تخیل درخشان،
او به راحتی در ســختترین شرایط
کنار میآید! او همیشه آماده است تا
کمک کند.

بارباماما

محمود فرشچیان از هنرمندان
باسابقه کشــورمان که به لحاظ
ترکیب کردن نگاه مذهبی و هنری
و در نتیجه خلق آثاری ارزشمند
با مضامین معنوی ،همواره مورد
توجه بوده است .این هنرمند که
دهه  ۹۰از زندگیاش را پشت سر
میگذارد و نشان افتخار جهادگر
عرصه فرهنگ و هنر را در کارنامه
دارد ،در اثری نسبت به عید قربان
ادای دین کرده اســت .به گزارش
ایسنا ،فرشــچیان ،در خانوادهای
مذهبی بزرگ شــده و اندیشــه
او هم مبتنی بر مذهب شــکل گرفته اســت .این فضای فکری ،فرشچیان را به
صرف دقت بیشــتر به لحاظ طراحی ،ترکیببندی رنگ و فرم در چنین آثاری
که عالقمندی شــخصیاش را هم به همراه دارد ،ســوق میدهد .جلیل جوکار،
هنرمند نگارگر در توصیف این آثار محمود فرشچیان به یکی از روزنامهها گفته
اســت« :ایشان بر سازنده کمپوزیسیونی دوار و منسجم هستند .نوعی از تعالی و
نوعی از حرکت از کثرت بــه وحدت را میبینیم .این ویژگی در همه آثار دینی
ایشان متجلی است .در تابلوی «آزمون بزرگ» هم با همین فضا مواجه هستیم».
همان طور که گفته شــد« ،آزمون بزرگ» نام یکی از آثار فرشچیان است که به
رسم سبک همیشگی او ،با نگاهی ترکیب شده از هنر و مذهب ،یادآور واقعهای
مهمی در تاریخ مســلمانان ـ عید سعید قربان ـ است .اگر با دقت به تابلویی که
در پایینتر تصویر آن را مشاهده میکنید ،توجه کنید ،روایت محمود فرشچیان
از داستان ابراهیم نبی و آزمون بزرگ او در محضر خداوند را نظاره خواهید کرد.
حضرت ابراهیم (ع) را به هنگام اجرای فرمان الهی و حضرت اسماعیل را نیز در
حالتی که دستان و چشمانش بسته شده ،می بینید .در سمت و سوی دیگر تابلو،
فرشتگان الهی به چشم میخورند که به صورتی عینی به تصویر کشیده شدهاند
و با ابالغ پیام الهی به حضرت ابراهیم ،از او می خواهند که دست از قربانی کردن
پســرش بکشــد .مالیم بودن این رنگها و غالب بودن رنگهای سفید (مظهر
پاکی) و سبز و آبی نماد آرامش و مذهب ،گویی باز هم نگاه معنوی فرشچیان در
خلق تابلوهای نقاشی را به ما یادآوری میکند .فرشچیان خلق «آزمون بزرگ» را
در عید قربان سال  ۱۳۶۷آغاز کرد و درست هفت ماه پس از آن ،این اثر معنوی
ـ مذهبی توســط او کشیده شــد .این تابلوی پربار با سبک مینیاتور و تکنیک
آکریلیک امروزه در کاخ موزه سعدآباد نگهداری میشود.
اخبار کوتاه

خداحافظی زودهنگام «پروین» از تئاترشهر
مجموعه تئاترشــهر زودتــر از موعد مقرر به
اجرای عمومی خود پایان داد.
به گــزارش ایرنــا؛ نمایــش «پروین» به
نویســندگی و کارگردانی حســین کیانی و
تهیهکنندگی داود نامــور در هماهنگیهای
به عمل آمده با مدیریت مجموعه تئاترشــهر
زودتر از موعد مقرر به اجرای عمومی خود در
سالن اصلی این مجموعه نمایشی پایان داد.
دلیل این اتفاق از ســوی گــروه ،ابتالی
برخــی از بازیگران اصلــی و برخی از عوامل
پشت صحنه به سویه جدید کرونا اعالم شده
است.
بر همین اســاس گــروه نمایشــی اعالم
کرده به دلیل شــیوع مجدد کرونا با تصمیم
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این شخصیت ســیاه رنگ همسر
بارباپاپا اســت و همیشه دوست دارد

که برای هفــت فرزندش غذا بپزد .او
همــواره تالش میکند تــا از خانه و
باغشــان مراقبت کند و قابلیت این
را دارد که ســاختارهای بزرگ نظیر
سدها و حتی گدازههای آتشفشان را
هدایت کند .بارباماما زنی اســت که
هیجان را دوســت دارد و برای کمک
به دیگران همیشه آماده است.

بارباب ِل

باربابــل دختــر جــوان بارباپاپا
جواهــرات ،لباس و عطر را دوســت
دارد .او زمان زیادی را صرف انتخاب
لباسها ،جواهرات و آرایش میکند.
او از حیوانــات مــودار کوچک مانند
کرمها یا عنکبوتها میترسد .برای او
عنکبوتها واقعا آزاردهنده هستند .او
همواره تالش میکند هرجا که اعضاء
خانواده به کمک نیاز داشتند ،به آنها
کمک کند.

بارباالال

باربــاالال خواهر دوقلــوی باربازو
اســت .او عاشــق موســیقی است و
میتوانــد همه ســازها را بنــوازد .او
بــه گیاهشناســی و محیط زیســت

باربــازو دنیا را دوســت دارد و از
طبیعت و حیوانات محافظت میکند.
او در علوم طبیعی خیلی پشتکار دارد
و همه چیــز را درباره جانوران ،آب و
هوا و آلودگی میداند .باربازو همیشه
تالش میکند در آزمایشهای علمی
باربابرایت با موضوع ژنتیک و محیط
زیست به برادرش کمک کند.

باربا براوو

باربابراوو یک ورزشکار بسیار قوی
اســت و دوســت دارد همیشه برنده
شــود .او در کنار ورزش غذاخوردن
را هم خیلی دوســت دارد .او عاشق
کشف معماهاســت و به همین دلیل
کاله و ذرهبینی شــبیه شرلوک هلمز
برای خود تهیه کرده است.

باربالیب

باربالیــب یک دختر مغرور و البته
فعال اســت .او همیشــه در کتابها
غوطهور بوده و بسیار زیاد میداند .او
همیشه دلش میخواهد برای خواهر و
برادرهایش مادری کند و البته آنها او
را در این نقش نمیپذیرند .او همواره
با باربابراوو به اختالف میخورد و مادر
مجبور به جداکردن آنهاست.

باربابیو

باربابیو یک پشمک مودار است که
به هنر عالقه بســیار زیادی دارد .او
علیرغم ظاهر خشنش بسیار حساس
اســت و طراحی ،نقاشــی ،مجسمه
سازی ،مدل ســازی و  ...را به خوبی
بلد است.

جزئیــات برگــزاری آییــن
خاکســپاری و مراســم یادبود
حســن ذوالفقاری اعالم شد .به
گزارش ایسنا ،مراسم خاکسپاری
این استاد زبان و ادبیات فارسی،
نویسنده و پژوهشگر که در روز
 ۱۷تیر بر اثر سکته قلبی از دنیا
رفت ،در روز سهشنبه (۲۱تیرماه
 )۱۴۰۱ســاعت  ۱۸در زادگاه او در دامغــان ،امامزاده بکیــر ابن اعین برگزار
خواهد شــد .همچنین مراسم سوم و هفتم حسن ذوالفقاری نیز در روز جمعه
(۲۴تیرماه) ساعت  ۱۰در مکان یادشده برگزار میشود.
حســن ذوالفقاری ،استاد زبان و ادبیات فارســی ،نویسنده و پژوهشگر ادبی
متولد  ۱۳۴۵در دامغان بود .او در آخرین سالهای عمر خود از استادان اعزامی
وزارت علوم به کرســیهای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شانگهای چین بود.
از آثــار او میتوان به «منظومههای عاشــقانه ادب فارســی»« ،فرهنگ بزرگ
ضربالمثلهای فارسی»« ،داستانهای امثال»« ،سر دلبران»« ،باورهای عامیانه
مردم ایران»« ،ادبیات داستانی عامه»« ،فرهنگنامهٔ داستانهای متون فارسی»
و ...اشاره کرد.

درگفتوگو با دبیر انجمن تشریح شد

عملکرد انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی ،گردشگری
و زیارتی استان تهران در دور جدید

ساســان همدانی دبیر انجمن
صنفی دفاتر سفر هوایی ،گردشگری
و زیارتی استان تهران ،یک ماه پس
از انتخابــات انجمــن ،در خصوص
وضعیت گردشگری و دفاتر خدمات
مسافرتی و گردشــگری گفت :در
طول  ۴۰روز که زمان انتخابات می
گــذرد یک هفته کاری (در حدود  ۱۰روز) منتظر تائید انتخابات از طرف اداره
کار اســتان تهران بودیم .در طول یک ماه باقی مانده پنج جلســه هیات مدیره
برگزار شــد و در جلسات متعدد اداری در سازمانهای متولی حضور پیدا کردیم
که نتایج خوبی حاصل شد .مکان انجمن به فضای مناسبی انتقال یافت و اولین
نشست رسمی انجمن ،برگزاری کانون هماهنگی دفاتر فعال در بخش طبیعت
گردی است که با تالش آقای سهند عقدایی عضو محترم هیات مدیره و رئیس
کمیته طبیعت گردی انجمن در هفته آتی برگزار می گردد.
وی با بیان این که کمیتههای مختلف در انجمن تشکیل شده و در حال عضو
گیری هســتند ،ادامه داد :در روزهای آتی جلســاتی را با مسئولین سازمانهای
متولی و تاثیرگذار خواهیم داشــت و نمایندگان ما در جلسات و کمیسیونهای
وزارت گردشــگری ،سازمان مالیات و شــورای حل اختالف حضور فعال دارند.
همچنین به واســطه اینکه آقای رفیعی شــاد رئیس هیات مدیره انجمن عضو
هیات مدیره کانون سراســری انجمنهای کارفرمایی صنفی اســتان تهران نیز
هســتند ،انجمن در سیاســتهای کلی مالیاتی ،بیمه و سازمان تامین اجتماعی
نیز تاثیر گذار است.
همدانی درباره انتظارات هیات مدیره جدید از اعضا و دفاتر همکار در استان
تهــران گفت :با توجه به اســتقرار هیات مدیره و بازرســان جدید  ،همدلی و
همسویی خوبی ایجاد شده و تشکیل کمیتهها و اعالم فراخوان عمومی عضویت
به منزله تمایل هیات مدیره جدید به مشــارکت عمومی اعضا است و این مهم
مد نظر است که انجن ،خانه صنفی اعضا است و می بایست همه همکاران ما را
در جهت اهداف انجمن که نهایتا برون رفت از مشکالت فعلی است یاری دهند.
وی تصریح کرد :در چیدمان گروه جدید هیات مدیره و بازرسان از حوزههای
مختلف کاری در دفاتر اعم از ورودی ،چارتر ،زیارتی ،تورهای خروجی ،تورهای
داخلــی و حتی مالیات و بیمه حضور دارند که امید اســت بتوانیم بخشــی از
مشــکالت را مرتفع نمائیم  .قطعا هر مشــکل صنفی در سایه اتحاد و همدلی
قابل حل است .مشکالت مربوط به نرخهای بلیط هواپیما در ماه اخیر و اتحاد و
همسویی بوجود آمده این موضوع را اثبات کرد.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۲۱۸۱تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹هیات قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا باقری
خلیلی فرزند محمد حسین نسبت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مســاحت  ۴۶۲/۷۳متر مربع قسمتی از پالک  ۵۲اصلی به شماره کالسه
 ۱۴۰۰/۸۲۹واقع در اراضی علمدارمحله خلیل شــهر بخش  ۱۷ثبت بهشهر
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۴
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
اســت در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1345472
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/1 :

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر -محمد مهدی قلیان
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بازار انرژی

حدود  ۳۰۰شهر در مرحله تنش آبی قرار دارند

طالی سیاه در چنبره شبح رکود اقتصادی

قیمت نفت در معامالت پرنوســان روز جمعه ،حدود دو درصد افزایش یافت
اما تحت تاثیر نگرانی ســرمایه گذاران نســبت به احتمال بروز رکود اقتصادی و
آســیب دیدن تقاضا برای ســوخت ،کاهش هفتگی پیدا کرد.به گزارش ایسنا،
بانکهای مرکزی سراسر جهان در حال افزایش نرخهای بهره برای مبارزه با تورم
سرسام آور هستند و نگرانیها از سرکوب شدن رشد اقتصادی در نتیجه افزایش
هزینههای استقراض را برانگیختهاند .انجام تستهای انبوه کووید  ۱۹در شانگهای،
نگرانی نســبت به اعمال قرنطینههای جدید و آسیب دیدن تقاضا برای نفت را
برانگیخت.بهــای معامالت نفت برنت با دو دالر و  ۳۷ســنت معادل  ۲.۳درصد
افزایش ،در  ۱۰۷دالر و دو ســنت در هر بشکه بسته شد .بهای معامالت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و شــش سنت معادل دو درصد افزایش ،در
 ۱۰۴دالر و  ۷۹ســنت در هر بشکه بسته شد .هر دو شاخص کاهشی بودند اما
ســپس از پایینترین رکورد معامالت ،بهبود پیــدا کردند.نفت برنت حدود ۴.۱
درصد و وست تگزاس اینترمدیت  ۳.۴درصد کاهش هفتگی پیدا کرد .قیمتها سه
شنبه گذشــته ریزش کردند و کاهش  ۱۰دالر و  ۷۳سنتی نفت برنت ،سومین
کاهش بزرگ روزانه این شاخص از زمان آغاز معامالتش در سال  ۱۹۸۸بود.آمار
اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا نشــان داد اقتصاد این کشور در ژوئن بیش
از حد انتظار شــغل جدید ایجاد کرده است که نشانه اســتمرار بهبود بازار کار
اســت و برای بانک مرکزی این کشور ،فضا برای افزایش نرخهای بهره به میزان
 ۷۵واحد دیگر در ماه جاری ،فراهم میکند.فیلیپ فالین ،تحلیلگر گروه پرایس
فیوچــرز در این باره گفت :بازار نفت ،گزارش بازار کار را مثل یک شمشــیر دو
لبه میبیند .آمار اشــتغال از نقطه نظر تقاضا مثبت است اما از این نظر که قوی
بــودن بازار کار به بانک مرکزی آمریکا اجازه می دهد نرخهای بهره را به میزان
بیشتری افزایش دهد ،منفی محسوب میشود.شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز
اعالم کرد شــرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته دو حلقه به شمار دکلهای
حفاری نفت اضافه کردند و شــمار دکلها را به  ۵۹۷حلقه رســیدند که باالترین
میزان از مارس ســال  ۲۰۲۰بود.قیمتهای نفت در نیمه اول سال  ۲۰۲۲افزایش
پیدا کردند .نفت برنت پس از حمله نظامی روســیه به اوکراین ،تا مرز  ۱۴۷دالر
در هر بشکه صعود کرد.استفن برنوک از شرکت پی وی ام در این باره به رویترز
گفت :اگرچه نگرانیهای اقتصادی هفته گذشته قیمتهای نفت را ملتهب کردند
اما بازار همچنان سیگنالهای مثبتی نشان میدهد زیرا محدودیت عرضه احتماال
تشدید می شود.تحریمهای غربی علیه صادرات نفت روسیه ،از قیمتها پشتیبانی
کرده و باعث تغییر صادرات نفت شــده است و از سوی دیگر ،اوپک و متحدانش
در رسیدن به اهداف افزایش تولید ،عقب ماندهاند.بر اساس گزارش رویترز ،اداره
اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد تولید نفت خام این کشور در آوریل حدود ۰.۵
درصد کاهش پیدا کرده و به پایینترین حد خود از فوریه رسیده است.
خودرو

فروش خودروسازان بیشتر از تولید شد

کل فروش ســه خودروســاز بزرگ کشور در بهار امســال  ۲۵۰هزار و ۲۴۹
دســتگاه بوده ،این در حالیســت که تولید خودروســازان در بهار امسال ۲۲۶
هزار و  ۲۴۵دســتگاه بوده که بیانگر پیشی گرفتن فروش از تولید است.بررسی
آخرین آمار مربوط به تولید و فروش خودروســازان مربوط به بهار امسال نشان
میدهد که کل فروش ســه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو ،سایپا و پارس
خودرو) در بهار امسال  ۲۵۰هزار و  ۲۴۹دستگاه بوده ،این در حالیست که تولید
خودروســازان در بهار امسال  ۲۲۶هزار و  ۲۴۵دســتگاه بوده که بیانگر پیشی
گرفتن فروش از تولید است که میتواند یکی از نتایج تکمیل خودروهای ناقص
و کاهش خودروهای دپویی باشد.همچنین میزان فروش خودروسازان در مقایسه
با بهار پارســال (فروش  ۱۸۶هزار دســتگاه) رشد  ۳۵درصدی را نشان میدهد.
بررسی جزئیات فروش خودروســازان نیز نشان میدهد که ایرانخودرو با رشد
 ۵۱درصدی فروش نســبت به بهار پارســال ،توانسته  ۱۳۵هزار و  ۳۳۹دستگاه
خودرو بفروشد که بیشــترین فروش را در بین شرکتهای تولیدکننده خودرو
داشته اســت.این شرکت در بهار امســال  ۱۲۳هزار و  ۸۸۷دستگاه خودرو نیز
تولید کرده که با توجه به آمار فروش ۱۱ ،هزار و  ۴۵۲دستگاه محصول بیشتری
نسبت به تیراژ بهار خود فروخته است.ایران خودرو در این مدت ۸۶ ،هزار و ۲۹۱
دستگاه در گروه پژو با متوسط قیمت  ۱۶۷میلیون و  ۵۰۰هزار ۱۳ ،هزار و ۵۲۱
دستگاه سمند با متوســط قیمت  ۱۹۸میلیون تومان ۱۵ ،هزار و  ۵۸۸دستگاه
دنا با متوسط قیمت  ۳۲۷میلیون تومان ۱۴ ،هزار و  ۷۰۰دستگاه رانا با متوسط
قیمت  ۱۹۱میلیون تومان ۳ ،هزار و  ۴۱۵دستگاه هایما با متوسط قیمت ۵۶۱
میلیون تومان و هزار و  ۸۳۶دســتگاه تارا با متوسط قیمت حدودا ً  ۳۰۸میلیون
تومان فروخته اســت.همچنین سایپا توانسته  ۸۶هزار و  ۸۱۱دستگاه خودرو در
بهار امسال بفروشد که در مقایسه با بهار پارسال ،حدودا ً  ۹درصد افزایش را نشان
میدهد؛ فروش گروه  X۲۰۰ســایپا شامل تیبا ،کوئیک و ساینا حدودا ً  ۶۰هزار
دســتگاه بوده که با متوسط قیمت بیش از  ۱۲۲میلیون تومان فروخته شدهاند.
سایپا همچنین پنج هزار و  ۵۱۶دستگاه شاهین را نیز به فروش رسانده که قیمت
آن حدودا ً  ۲۹۴میلیون تومان بوده است.

آمار و ارقام منابع آبی در ایران گویای شــرایط مطلوبی
نیســت ،به طوریکه طبق آخرین اعالم ،حجم آب مخازن
کشــور با کاهش روبرو بــوده و پیشبینیهای موجود نیز
وضعیت نرمالی را حکایت نمیکنند.بهگزارش ایســنا ،سال
گذشــته منابع آبی وضعیت خوبی را نداشــتند؛ به طوری
کــه میــزان بارشها در  ۵۰ســال اخیر بی ســابقه بود و
پیشبینیهای ســازمان هواشناســی در مورد امسال نیز
وضعیت زیر نرمال را نشــان میدهــد .در این مدت میزان
بارندگیها از  ۲۵۰میلیمتر به  ۲۳۶میلیمتر کاهش یافته
و آنطور که فیروز قاسمزاده  -سخنگوی صنعت آب  -اعالم
کــرده درحال حاضر حدود چهار تا پنج شــهر در وضعیت
قرمز از نظر زیرســاختها قرار دارند؛ برای این شــهرها به
صــورت اضطــراری آب را تامین میکنیم و از شــهرهایی
که وضعیــت زرد و نارنجی دارند طرحهایی را برنامه ریزی
کردهایم که در مردادماه به بهرهبرداری میرســند .در حال
حاضر حدود  ۳۰۰شهر در مرحله تنش آبی قرار دارند.وی
با اشــاره به میزان مصرف آب در بخش خانگی اظهار کرد:
در حال حاضر حدود  ۸.۲میلیارد مترمکعب در بخش شرب
مورد استفاده قرار میگیرد که این عدد در تابستان متفاوت
اســت .در دو هفته اخیر به دلیل افزایش گرمای هوا شاهد
افزایش مصرف بودهایم ،به گونهای که اکنون از پیک ســال
گذشته عبور کردهایم اما امیدواریم پیکهای جدید را تجربه
نکنیم .مصرف را با تهران مورد سنجش قرار میدهیم و در
حال حاضــر  ۴۴هزار لیتر بر ثانیه آب وارد شــبکه توزیع
تهران میشــود که تاکنون توانستهایم بدون مشکل از این
وضعیت عبور کنیم.این آمار در شرایطی است که بر اساس
آخرین آمار دفتر اطالعات و دادههای آب کشــور ،با سپری
شدن  ۲۹۰روز از سال آبی ،تا  ۱۸تیرماه (سال آبی -۱۴۰۱
 )۱۴۰۰میزان کل حجم آب در مخازن ســدهای کشــور
به حدود  ۲۴.۵۹میلیارد مترمکعب رســیده که نسبت به
مدت مشابه سال آبی گذشــته بیانگر چهار درصد کاهش
داشته است.بررســی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان
میدهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۲۸.۱۵
میلیارد متر مکعب رســیده که نسبت به مدت مشابه سال
آبی گذشــته چهار درصد افزایش را نشان میدهد .میزان
پرشدگی سد زایندهرود در استان اصفهان ،سدهای استان
تهران ،ســدهای استان خوزســتان و سدهای حوضه آبریز
دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود  ۲۷درصد،
 ۳۲درصد ۵۴ ،درصد و  ۶۰درصد است.در تهران نیز حجم
ذخیره آب ســدهای تامینکننده آب شرب استان در حال
حاضر  ۶۲۲میلیون مترمکعب است که در مقایسه با ذخیره
 ۷۵۶میلیون مترمکعبی روز مشــابه ســال گذشته ،حدود
 ۱۳۳میلیــون مترمکعب کاهش را نشــان میدهد .میزان
ورودی آب ســدهای پنج گانه اســتان ،از ابتدای سال آبی

موج تشنگی در سدهای کشور

جاری تاکنون ،حدود  ۹۸۰میلیون مترمکعب می باشد که
این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از ۱۲۰۳
میلیون متر مکعب بوده و  ۱۹درصد کاهش یافته است.از
ابتدای سال آبی (ابتدای مهر سال  )۱۴۰۰تاکنون بیش از
 ۱۸۰.۱میلیمتر بارندگی در حوزه عملکردی استان تهران
ثبت شــده که این مقدار نسبت به  ۲۶۹میلیمتر بارندگی
متوسط بلندمدت  ۵۳ســاله ،کاهش  ۳۳درصدی را نشان
میدهد.حجم آب ســد امیرکبیر تــا روز  ۱۴تیرماه حدود
 ۱۳۳میلیون مترمکعب اعالم شده ،در حالی که این میزان
در روز مشابه سال گذشــته  ۱۷۷میلیون مترمکعب بوده
اســت .حجم آب سد طالقان نیز از  ۲۸۶میلیون مترمکعب
ســال گذشــته به  ۲۶۴میلیون مترمکعب و حجم آب سد
لتیان نیز از  ۵۵میلیون مترمکعب روز مشابه سال گذشته،
به  ۵۴میلیون مترمکعب رسیده ،همچنین حجم ذخیره آب
سد الر در ۱۴تیر ماه سال گذشته ۱۳۶ ،میلیون مترمکعب
بوده که در مقایســه با موجــودی ۱۱۰میلیون مترمکعبی
امســال ۲۶ ،میلیون مترمکعب کاهش را نشــان میدهد.
حجم آب ســد ماملو نیز از  ۱۰۲میلیــون مترمکعب روز
مشابه سال گذشته ،در حال حاضر به  ۶۰میلیون مترمکعب
رسیده اســت.همانطوریکه مستحضرید کشــور ایران یک
کشور خشک است ،متوسط بارندگی حدود  ۲۵۰میلیمتر
یعنی یک ســوم متوســط بارندگی جهانی است ،در ایران
سرانه آب تجدیدشونده با افزایش جمعیت کاهش یافته و از

نظر معیارهای جهانی به مرز بحران نزدیک می شود .سرانه
آب تجدیدشــونده یکی از شــاخصهای جهانی در تعیین
وضعیت کشورها از نظر منابع آب است و نحوه بهره برداری
از آب در بخش کشاورزی ،شرب ،بهداشت و صنعت ،عامل
مهمی در بهرهوری و کارآیی میزان سرانه آب تجدیدشونده
خواهد بود.شاخص سرانه آب تجدید شونده بر سنجش کم
آبی منطقه مورد استفاده قرار می گیرد ،اگر کشوری بیش
از  ۱۷۰۰متر مکعب در ســال به ازای هر نفر آب داشــته
باشــد آن کشور ،مشکل آب ندارد و جزو کشورهای پر آب
است .اگر بین  ۱۰۰۰تا  ۱۷۰۰باشد ،تنش آبی و زیر ۱۰۰۰
مترمکعب بحران آبی و زیر  ۵۰۰مترمکعب به ازای هر نفر
در سال بحران مطلق آبی گفته میشود.
استان تهران در فقر مطلق آبی
در ایــن رابطه صادق یونســلو  -مدیر پدافند غیر عامل
شرکت آب و فاضالب تهران  -به ایسنا گفت :بطور متوسط
در ایران  ۱۲۰۰مترمکعب به ازای هر نفر در سال آب وجود
دارد یعنی در تنش آبی قرار داریم ولی این رقم در اســتان
تهران متفاوت است ،استان تهران  ۲۵درصد جمعیت کشور
را بــه خود اختصاص داده اما در مقابل پنج درصد منابع را
در اختیار دارد ،یعنی استان تهران در فقر مطلق آبی است.
میزان ســرانه آب تجدیدشــونده حوزه آبریز استان تهران
حدود  ۳۳۰مترمکعب به ازای هر نفر است؛ یعنی از بحران
مطلق که عدد  ۵۰۰بود نیز عبور کرده ایم .فعال کمبود آب

«گندم» در صدر واردات ایستاد
در سال جاری گندم با سهم  ۱۶درصدی ،رتبه اول
واردات کاالهای اساسی را به خود اختصاص داده است،
در حالــی که پیش از این با وجــود حجم باال ،هزینه
این واردات بعــد از چند کاالی دیگر قرار داشــت.به
گزارش ایسنا ،گندم از جمله هفت قلم کاالی اساسی
وارداتی بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی بود که طی ســالهای
اخیر حجم واردات آن نیز قابل مالحظه بوده است؛ از
اردیبهشت سال جاری واردات عمده کاالهای اساسی
با ارز ترجیحی از دســتور کار دولت خارج شــده و در
سامانه نیما تامین ارز می شود.بررسی وضعیت واردات
گندم در تجارت خارجی نشان میدهد که در سه ماه
ابتدایی امسال که در مجموع  ۵.۹میلیون تن به ارزش
 ۴.۵میلیارد دالر کاالی اساسی در  ۲۵گروه ،وارد شده
اســت که بیش از یک میلیون  ۷۳۳هزار تن به ارزش

 ۷۱۸میلیــون و  ۶۰۷هزار دالر بــه گندم اختصاص
داشته که  ۱۶درصد ارزش واردات کاالی اساسی است.
واردات ذرت کــه معموال در رتبــه اول واردات کاالی
اساســی قرار دارد ،از نظر وزنی تقریبا برابر گندم ولی
ارزش پایینتر از آن قرار گرفته؛ بهطوری که در دوره
مورد بررســی یک میلیون و  ۷۶۱هــزار تن به ارزش
 ۶۷۵میلیون و  ۹۵۴هزار دالر ذرت وارد شــده است.
اما در ســال گذشــته  ۳۰میلیون تن به ارزش ۱۹.۶
میلیارد دالر کاالی اساســی وارد ایران شــده بود که
 ۲۶.۹میلیون تن به ارزش  ۱۵.۱میلیارد دالر به کاالی
تامین ارز شــده با ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص داشت؛
از این میزان ســهم گندم هفــت میلیون تن به ارزش
 ۲.۵میلیارد دالر بود که کمتر از  ۱۳درصد ارزش کل
واردات کاالی اساسی است.

مورد نیاز ســاکنان استان تهران با انتقال آب بین حوزه ای
جبران شده است .امروزه با اســتفاده بهینه از منابع آب و
بازچرخانی آن بسیاری از کشــورها با ارقام سرانه کمتر از
 ۸۰۰متر مکعب در سال نیز برنامههای توسعه ملی خود را
به پیش می برند.به گفته وی ،متوســط بارندگی در استان
تهران نیز  ۲۳۱میلیمتر است ولی از طرفی تهران نسبت به
سایر استانها مصرف آب بیشتری دارند ،حدودا هر تهرانی
 ۲۲۰لیتر در شــبانه روز آب مصــرف میکند در حالی که
در تابســتان تنها یک کولر در تهران بیش از  ۲۰۰لیتر آب
مصرف میکند .از طرفی حدود  ۲۸درصد بارندگیها و ۲۷
درصد حجم سدها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده
اســت ،در حال حاضر در شهر تهران در هر ثانیه حدود ۴۱
هزار لیتر مصرف آب داریم .این عدد بســیار بزرگ است و
این عدد در استان تهران به  ۵۲هزار لیتر در ثانیه می رسد.
وی با بیان اینکه با دو مشــکل خشکســالی ناشی از تغییر
اقلیم و خشکسالی ناشــی از ساخت انسان مواجه هستیم،
گفت :یعنی عامل ایجاد  ۵۰درصد خشکسالیها را انسانها
بــا اقدامات خود ایجاد کردهاند .موضوع تغییر اقلیم در کل
دنیا وجود دارد و ایران نیز یک کشور خشک شناخته شده
چراکه  ۸۴درصد آن در منطقه خشــک ،نیمه خشــک و
فراخشک واقع شده است ،این کشور ذاتا خشک است ،اگر
یک ســال میزان بارشها زیاد باشد باید تعجب کنیم ،در
این شرایط باید با خشکســالی کنار بیاییم و رفتار خود را
با توجه به منابع آبی تغییر دهیم اما متاســفانه ما سازگار
نیســتیم و سازگاری تنها راهکار مقابله با کم آبی است.او با
تاکید بر اینکه زمانی که با کمبود آب مواجه شــدیم ،اقدام
به حفر چاه و یا انتقال آب کردیم ،یعنی هدف این بوده که
با تامین بیشتر ،مشکل را حل کنیم اما باید توجه کرد اگر
کل آبهــای دنیا را نیز در ایــران جمع کنیم تا زمانی که
مدیریت مصرف و الگوی درست مصرف وجود نداشته باشد
باز هم با چالش مواجــه خواهیم بود ،اظهار کرد :نمیتوان
مقصر صددرصد این مســاله را مردم اعالم کرد؛ بخشی از
این تقصیر بر گردن مردم اســت اما بخشی دیگر مربوط به
قوانین و مقررات میشود که درگیر آن هستیم ،مبحث ۱۶
نظام مهندســی ساختمان موضوعی است که در این زمینه
به شدت مورد غفلت واقع شــده است ،ساخت و سازها به
درستی انجام نمیشود و همین مساله مشکالتی را به وجود
می آورد.با این اوصاف ،بحران آب در ایران یک مســاله غیر
قابل انکار اســت و برای مدیریت و سروسامان دادان به آن
نیازمند یک عزم ملی در تمام بخشهای کشور هستیم ،تا
زمانی که این اتفاق نیفتد ،موج بی آبی نه تنها در سدهای
کشور بلکه در شبکه توزیع آب نیز موج خواهد زد ،بنابراین
الزم است در این شرایط همه مردم و مسئوالن نگاه ویژهای
به موضوع آب داشته باشند.

در صورت موافقت شورا  ،خودرو در بورس عرضه میشود
معاون عملیــات و نظارت بر بازار بــورس کاال ،از
بررسی عرضه خودرو در بورس در شورای عالی بورس
خبر داد و گفت در صورت موافقت قطعی این شــورا،
خودرو در بورس عرضه خواهد شد.سید جواد جهرمی
در گفت و گو با ایسنا ،در مورد آخرین وضعیت تصمیم
گیری عرضه خودرو در بورس کاال توضیح داد :شورای
عالی بورس در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد .در
این راستا کمیسیون فرعی شورا تشکیل شد و اعضای
این کمیسیون که از اعضای اصلی شورای عالی بورس
مانند رئیس ســازمان بورس ،نماینــده وزارت صمت،
نماینده بانک مرکزی ،نماینده دادستانی و ...به همراه
کارشناســان تشکیل می شوند با فرایند عرضه خودرو
در بورس موافق هســتند.وی با تاکید بر اینکه با توجه
به موافقت شــورا ،خودرو در بورس عرضه خواهد شد،

اظهــار کرد :اگر عرضه خودرو در بورس به طور قطعی
مصوب شــود ،احتماال یــک کالس خاص از خودروها
عرضه می شــوند نــه خودروهای یک شــرکت .برای
مثال خودروهای کم تیراژ عرضه می شــود.بر اساس
این گزارش ،قرار بود دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی
در بورس کاال عرضه شــوند اما وزارت صمت دقیقا در
روز عرضه طی دو نامه این عرضه را ملغی و وزیر صمت
پس از ان اعالم کرد که از یک ماه و نیم قبل با بورس
کاال مذاکراتــی در این باره صورت گرفته بود ،اما روال
را جلو بردند .نامه یک روز قبل به بورس کاال در مورد
توقــف عرضه خودرو نیز در واقع یک اتمام حجت بود.
بورس کاال برای عرضه کاالهای بی نام و نشــان (برند)
مثل فوالد است من با عرضه خودرو در بورس مخالف
نیستم ،اگر چه این کار حرفه ای نیست.

بزرگترین کارخانه شیرینی و شکالت در استان البرز افتتاح شد

آغاز فعالیت زرکام بزرگترین کارخانه کانفکشنری خاورمیانه
«زرکام» بزرگتریــن کارخانــه تولیــدی
محصوالت شــیرینی و شــکالت (کانفکشنری)
در ســطح خاورمیانه ،در ارتباط زنده تصویری با
رئیس جمهور در در شهرستان ساوجبالغ استان
البرز به بهرهبرداری رسید .در آیین گرامیداشت
روز ملی صنعت و معدن که در تاریخ  ۱۱تیرماه
در ســالن اجالس ســران در تهــران با حضور
رئیسجمهــور ،وزیر صنعت و معــدن و فعاالن
اقتصادی حوزههای صنعتی و معدنی برگزار شد،
کارخانه زرکام افتتاح شــد .این کارخانه عظیم و
دانش بنیان ،با بیــش از  ۱۰هزار میلیارد تومان
سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده
است و بهره برداری از آن تحوالت بی سابقه ای
را در حوزه صنایع تبدیلی و بازرگانی در ســطح
ملی و کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت.
تالش برای رفع موانع تولید
و توسعه صادرات
در همین رابطه رئیس جمهور در مراسم روز
ملــی صنعت و معدن با قدردانی از تمامیفعاالن
عرصه صنعت و معدن کشور ،گفت :تولید یکی

از محورهای اصلی خلق قدرت برای هر کشوری
است و دولت مردمی ،به تبعیت از تاکیدات مقام
معظم رهبــری و ضرورتهای توســعه اقتصاد
کشــور ،حمایت از تولید ،تالش برای رفع موانع
پیش روی تولید و تاکید بر توســعه صادرات را
وظیفه خود میداند .آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی،
از تهیه پیش نویس ســند جامع صنعت کشور از
ســوی دولت خبر داد و گفــت :تولید یکی پس
از تاکید مقام معظــم رهبری در دیدار با فعاالن
اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین صنعت
جامع صنعت کشــور ،دولت کارگروهی را مامور
تهیه این ســند کرد که با مشــورت کارشناسان
پیش نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در
حال طی مراحل نهایی شدن است.
تولیدکنندگان ،افسران میدان تولید
و خلق قدرت ملی
رئیــس جمهــور فعــاالن اقتصــادی و
تولیدکنندگان داخلی را «افســران میدان تولید
و خلق قدرت ملی» دانســت و با تاکید بر اینکه
تولیــدات دانش بنیان توانایــی و ظرفیت رقابت

پذیری باالتــری را در بازارهای جهانی و داخلی
دارند اظهار داشــت :تنقیح قوانیــن و پرهیز از
تصمیمات خلق الســاعه از جملــه اقدامات الزم
برای هموار شدن مسیر تولید در کشور است .در
عین حال دولت باید تصدی گریهای خود را در
اقتصــاد رها کرده و در جایگاه حمایت ،هدایت و
نظارت قرار بگیرد.
وی تالش بــرای نیل فعالیتهــای تولیدی
بــه بهره گیــری هر چــه بیشــتر از دانشها و
دستاوردهای نوین علمیرا از دیگر ضرورتهای
رونق تولید برشــمرد و تصریح کــرد :دانش اگر
ضمیمه تولید و صنعت نشــود ،به شــکل پایان
نامه در دانشــگاه باقی میماند .رئیســی با بیان
اینکــه نظارت جدی بــر تمامیفرآیندهای اخذ
مجوزها و تسهیل سرمایه گذاری و تولید از دیگر
مصادیق مبارزه با فساد و دولت هوشمند یکی از
زمینههای مهم مبارزه با فساد است ،اعالم کرد:
در سفرهای خارجی و مالقات با سران کشورهای
همسایه شــاهد اشتیاق به تولیدات و محصوالت
ایرانی هستیم.
وی خطاب به تولیدکنندگان ادامه داد :زمینه
کار بسیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم با دست

توانای شــما و حمایت دولت ،بخشی از مشکل
اقتصاد و اشــتغال کشور را برطرف کنیم .رئیس
جمهور تاکید کرد :دشمن برای عقب نگاه داشتن
کشور و ضعیف کردن مولفههای خلق قدرت که
تولید جزو مهمترین آنها اســت ،تالش میکند
تا رونــد تولید را مختل و ضعیف کند .وظیفه ما
در برابر این تالشهــا حمایت از تولیدکنندگان
و فعاالن اقتصادی به عنوان افســران این میدان
است.
اشتغال زایی برای  5هزار نفر
در کارخانه زرکام
همچنین رئیس هیــات مدیره گروه صنعتی
و پژوهشــی زر در این مراســم گفت :این واحد
تولیدی با نام زرکام و سرمایهگذاری بیش از ۱۰
هــزار میلیارد تومان و تولیــد بیش از  ۴۰۰نوع
محصوالت غذایی و شیرینی جات با تکنولوژی و
فناوری روز دنیا راه اندازی شد .مرتضی سلطانی
با بیان اینکه بیش از  ۴۰۰نوع محصول غذایی و
کانفکشــنری با تکنولوژی و فنآوری روز دنیا در
این کارخانه تولید میشــود ،ادامه داد :مساحت
کارخانه زرکام بالغ بر  ۳۰۰هزار متر مربع است و
با همت مهندسان و کارگران جوان این مرز و بوم

ساخته شده است.
بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر با اعالم
اینکــه این کارخانه به عنــوان یکی از بزرگترین
طرحهــای بخش خصوصی کشــور برای  ۵هزار
نفر شــغل ایجــاد کرده اســت؛ اظهار داشــت:
تمامیتولیدات و محصوالت این کارخانه قابلیت
و امــکان صادرات و حضور در بازارهای جهانی را
دارد و با بزرگترین شرکتهای چندملیتی ،رقابت
خواهد کرد و به انحصار آنها پایان خواهد داد .به
گفته سلطانی ،زنجیره تامین کامل گروه صنعتی
زر از مزرعه تا سفره را پوشش میدهد و در دنیا
وجود شرکتهای آرد زر ،زر ماکارون ،سیلوهای
پیشرفته ذخیره ســازی غالت ،پاالیشگاه دانش
بنیان غالت زر بــا محصوالتهای تک (High
 )Techاز خانواده شــیرین کنندههای طبیعی
در یک مجموعه کم نظیر اســت .وی خاطرنشان
کرد :گروه صنعتی و پژوهشــی زر با فعالیت در
 ۱۷صنعت مختلف غذایی ،صنایع تبدیلی ،دانش
بنیان و خدماتی ،پیشرو در صنعت غذایی کشور
است.

زرکام ،افتخاری دیگر
برای صادرات تولیدات داخلی
همچنین استاندار البرز در حاشیه مراسم افتتاح
کارخانه زرکام گفت :بخش خصوصی این اســتان
امروز با راه انــدازی واحد تولیدی جدید در زمینه
محصوالت غذایی و شــیرینی ،افتخار دیگری برای
صادرات تولیدات کشور رقم زد .مجتبی عبداللهی
تاکید کرد :این طرح که به عنوان مگاپروژه از آن نام
برده شد ،با ظرفیت تولید بیش از  ۴۰۰نوع محصول
غذایی ،کیک و شــکالت در فضایی به وسعت ۳۰۰
هزار متر مربع افتتاح شده است.
عرضه یک شرکت غذایی در بورس
امینــی در ادامه از درج نماد زرنــام خبر داد و
افزود :هدف شــرکت بورس با عرضــه اولیه انگیزه
دادن به بازار است ،به همین دلیل عرضههای اولیه
معموال با قیمت پایینتر نســبت بــه ارزش واقعی
عرضه میشود ،این موضوع در مورد زرنام نیز صدق
میکند .وی به این سوال که چند درصد این شرکت
عرضه خواهد شــد ،پاســخ داد :این موضوع با نظر
سازمان بورس در زمان عرضه مشخص خواهد شد.

بینالملل
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درگذشت آخرین سامورایی را تسلیت گفتند.

میراثآبه

انتخابات پارلمانی ژاپن 2،روز پس از ترور«آبه» برگزار شد

پیروزی با خون آخرین سامورایی
قدرت ائتالف حزب حاکم لیبرال دموکرات تثبیت شد

لمحمدی :ترور
گروهبینالملل-هدیهگ 
نخستوزیر ســابق ژاپن در کمپین انتخاباتی،
جامعه جهانی را شوکه کرد .کشوری که با زد
و خوردهای خشن سیاسی غریبه است ؛ حاال
یک ترور سیاسی را تجربه کردهاست .روزنامه
آساهی شــیمبون ژاپن در نوشــتاری در این
خصوص مینویسد«،گلولههایی که شینزو آبه
را از پا درآورد ،پایههای دموکراســی را هدف
قرار داد« ».شــینزو آبه» نخســت وزیر سابق
در شــرایطی که آماده پیــروزی در انتخابات
پارلمانی ژاپن بود به ضرب گلوله کشــته شد.
به گــزارش اناچکی ،طبق برنامه قبلی ،تنها
 ۲روز پس از ترور سامورایی ،مردم این کشور
به پای صندوقهــای رای رفتنــد تا نیمیاز
نمایندگان مجلس سنای خود را انتخاب کنند.
نتایج اولیه انتخابات مجلس علیای پارلمان
ژاپن نشــان میدهد که ائتــاف حزب حاکم
لیبرال دموکرات این کشور اکثریت این مجلس

را حفظ کرده اســت .همانطور کــه از نتایج
پیداست ،ترور آبه تاثیر مثبتی بر پیروزی این
حزب در انتخابات مجلس علیا گذاشتهاســت.
بر اساس نظرسنجی شــبکه خبری اناچکی
ژاپن در مراکز رایگیری ،انتظار میرود احزاب
لیبرال دموکرات و «کمیتو»  ۶۹تا  ۸۳کرسی
از  ۱۲۵کرســی مورد آزمــون را در انتخابات
یکشنبه از آن خود کنند .مجلس سنای ژاپن
در مجموع دارای  ۲۴۸کرسی دارد که نیمیاز
آن هر سه سال یکبار تمدید میشود.
افزایــش قیمتها ،چالشهــای مرتبط به
حوزه تامین برق به ویژه به دلیل موج گرمایی
کــه ژاپن را از اواخر ژوئن تحت تاثیر قرار داده
و نگرانیهــای محلــی از جملــه چالشهای
پیش روی این کشــور است که در کارزارهای
انتخاباتی مورد توجه نامزدها قرار داشــت .در
ژاپن به عنوان کشوری که اغلب به دلیل حضور
نداشتن زنان در موسسات و مدیریت شرکتها

انتقادهایی مطرح بــوده ،در میان  ۵۴۵نامزد
انتخابات امــروز ،رکورد حضور  ۳۳درصدی از
زنان به چشم میخورد .بر اساس این گزارش،
قدرت فومیو کیشدا نخست وزیر کنونی ژاپن
در صورت پیروزی حزبش در انتخابات مجلس
سنا ،تثبیت میشود.

اعترافاتقاتل«شینزوآبه»

منابــع بازجویی پلیس ژاپــن اعام کردند
مردی که با شــلیک مرگبار به زندگی نخست
وزیر ســابق ژاپن پایــان داد در اعترافاتش به
پلیــس گفته ابتدا قصد داشــته به رهبر یک
گروه مذهبی شلیک کند.
براســاس اطاعات پلیس ژاپن« ،تتســویا
یاماگامی»  ۴۱ساله که در سخنرانی «شینزو
آبه» نخست وزیر سابق ژاپن از پشت سر به او
شلیک کرد ،در بازجوییهای پلیس این کشور
اعتراف کرده کینهای نســبت به «ســازمانی
خاص» که احتماال گروهی مذهبی هســتند

لرز اروپا از زمستان بدون گاز روسیه
وزیــر اقتصاد و دارایی فرانســه اعام کــرد :قطع کامل
واردات گاز از روسیه به اروپا یک احتمال واقعی است.
به گزارش روزنامه لوموند« ،برونو لو مِر» روز یکشنبه در
جریان نشســت اقتصادی که در شهر «اکس آن پروانس»
برگزار شــد ،اظهار داشت :اروپا باید برای قطع کلی واردات
گاز روسیه آماده شود.
به گفته لو مر ،بهترین راه آمادهشدن برای شرایط احتمالی
این است که به مصرف انرژی خود بسیار توجه کنیم .وی با
بیان اینکه در پیشبینیهای فعلی ،قطع کامل گاز روسیه
محتملترین سناریو است ،ادامه داد :دولت فرانسه در حال
آماده شدن برای مواجهه با این احتمال است.
لو مر اضافه کرد :دولت فرانســه برنامههای اضطراری را
برای مقابله با حذف این منبع انرژی در پی بحران ناشــی
از تهاجم به اوکراین طراحی کرده است .به گفته وی ،قطع
کامل گاز روسیه در حال حاضر مشکلساز است زیرا ناوگان
گروهبینالملل :سرانجام وخامت اوضاع
اقتصادی کار دست دولت سریانکا دارد .روز
شــنبه اعتراضات گستردهای در شهر کلومبو
آغاز شدند و تظاهرکنندگان به جای حرکت
در مســیر تعیین شــده برای تظاهــرات ،از
ایســتهای پلیس عبور کرده و کاخ ریاست
جمهوری را دراختیار گرفتند.
بنا بر گــزارش رویتــرز ،تظاهرکنندگان
خشــمگین ســریانکا اســتخر کاخریاست
جمهــوری تنی بــه آب زدنــد! برخی دیگر
نیز خانــه شــخصی رانیل ویکرامســینگه،
نخستوزیر سریانکا را به آتش کشیدند.
در نهایت «گوتابایا راجاپاســکا» ناگزیر به
فرار از محل اقامت شد تا روز یکشنبه دولت

داشــته که معتقد بوده با شیزو آبه ارتباطاتی
داشــتند .وی همچنین ارتکاب به جرم را به
دلیل مخالفت با عقاید سیاســی شینزو آبه رد
کرده است.
پلیس محل زندگــی وی را تفتیش و در
آن مواد منفجره و اسلحه دستساز پیدا کرد.
براساس گزارش آژانس کارمندان ژاپن ،تتسویا
یاماگامیکه در حال حاضر بیکار است از پاییز
 ۲۰۲۰در کارخانهای در منطقه «کانســائی»
کار میکــرده اما در ماه مــه از کارش بیرون
آمده است .او پیشتر به مدت  ۳سال و تا ماه
اوت سال  ۲۰۰۵از اعضای نیروی دفاع نیروی
دریایی ژاپن بوده اســت .شــینزو آبه ،نخست
وزیر سابق ژاپن روز جمعه پس از اصابت گلوله
به بیمارستان منتقل شد و درحالی که شرایط
وخیمیداشــت و عائــم حیاتــی در او دیده
نمیشد ،ساعاتی بعد در بیمارستان درگذشت.
راهبران جهان در پیامهای سیاسی متعددی،

نقش پررنگ سیا در جنگ اوکراین

هستهای فرانســه برای جایگزینی با مشکل مواجه است و
بســیاری از راکتورهای این کشــور برای عملیات تعمیر و
نگهداری تعطیل شدند .وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اضافه
کرد :من فکر میکنم که قطع کامل عرضه گاز از روسیه یک
احتمال واقعی است و ما باید برای این گزینه آماده شویم.
در همین حال لوموند در گزارش دیگری اضافه میکند
که اروپاییها برای زمستان بدون گاز روسیه آماده میشوند.
بر اساس گزارش این روزنامه پرشمارگان فرانسه ،در حوزه
انرژی ،مسکو اســتاد زمان است و گاز خود را به قاره کهن
جیرهبندی میکند و سوختهای فسلی خود را با قیمتهای
گزاف و به صورت قطره چکانی میفروشد .لوموند یادآوری
میکند که از فردا (دوشــنبه  ۱۱ژوئیه) شــرکت روســی
گازپروم عملیات تعمیر و نگهداری خط لوله نورد استریم ۱
را آغاز میکند و این امر تا حد زیادی خدمات این شــرکت
را کاهش میدهد.

«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا به نقش ســازمان
اطاعات مرکزی آمریکا (ســیا) علیــه «والدیمیر پوتین»
رئیس جمهوری روســیه در جنگ اوکراین اذعان و از این
سازمان جاسوسی تقدیر کرد.
بر اساس گزارشها ،رئیس جمهوری آمریکا با حضور در
مقر سازمان جاسوسی سیا مدعی افشای نقشههای والدیمیر
پوتین رئیس جمهوری روسیه از ســوی این سازمان ملل
جاسوســی و شجاعت بی سر و صدای جاسوسان آمریکایی
شد .بایدن که به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تشکیل
سازمان ســیا به مقر این سازمان رفته بود ،گفت که حدود
 ۵۲سال با این سازمان ارتباط داشته و با آن کار کرده است.
وی گفت :اطاعات جمع آوری شده توسط سیا در مورد
نقشههای پوتین ،به آمریکا اجازه داد تا به سایر کشورها در
مورد جنگ اخطار دهد.
وی مدعی شــد :به خاطر کار متخصصان اطاعاتی ما،

آمریکا توانست به جهان در مورد برنامه پوتین در اوکراین
از پیش هشدار دهد.
بایدن ادعا کرد :افشای روش بازی پوتین اقدامات ظاهر
سازی او را بر ما کرد و دروغهای پوتین را در مورد آنچه ما
در اوکراین انجام میدادیم ،بی اعتبار ساخت.
قبل از جنگ اوکرایــن در  ۲۴فوریه ،پوتین بارها نقش
آمریکا و دیگر قدرتهای غربی را به ایجاد شــرایط عمدی
برای کشاندن مسکو به جنگ با اوکراین مطرح کرده بود.
ویلیام (بیل) برنز رئیس سیا ادعا کرده بود که والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روســیه به طور فزایندهای منزوی
شــده و ریســکپذیری او با افزایش کنترلش بر روســیه
افزایش یافته اســت .برنز مدعی شــده بود دایره مشاوران
پوتین محدود شده است و در آن دایره کوچک هرگز سوال
پرسیدن درباره قضاوت رییس جمهوری یا اعتقاد سرسختانه
او کارساز نبوده است.

معترضان در کاخریاست جمهوری آبتنی کردند

سقوط دولت سریالنکا با شورش بزرگ مردم
سریانکا اعام کنارهگیری از قدرت کند.
براساس گزارش آسوشــیتدپرس ،دیروز
(یکشنبه) پس ازاســتعفای دولت ،معترضان
خیابانها را ترک کردند تا آرامش بازگردد.
پلیس ســریانکار دیروز اعــام کرد که
سه مظنون به آتش کشــیدن خانه شخصی
ویکرامســینگه را بازداشــت کــرده اســت.
رســانههای محلــی ســریانکا تصاویری را
منتشر کردهاند که از وارد شدن آسیب جدی

روزنامــه ژاپنــی آساهیشــیمبون تاکید
میکند که آقای آبه قدیمیترین نخست وزیر
در ژاپــن پس از جنگ جهانی دوم بود .میراث
سیاســی وی به نحوی غیرقابــل اجتناب در
آینده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .همانطور
که یاسوهیرو ناکاســون نخست وزیر ژاپن در
ســالهای  ۱۹۱۸تا ۲۰۱۹میادی گفت همه
سیاستمداران متهم در دادگاه تاریخ هستند.
این نوشتار در ادامه تاکید میکند :ژاپن در
یک دوره پرتاطم قبل از جنگ ،با تروریســم
سیاســی دســت به گریبان بود .از جمله این
موارد ترور تسویوشــی اینوکای نخست وزیر
ســالهای  ۱۸۵۵تا  ۱۹۳۲در حادثه  ۱۵میو
تاش برای کودتای  ۱۹۳۶از ســوی افسران
جــوان ارتش امپراطوری ژاپــن در حادثه ۲۶
فوریه بــود .یادآوری این نکته که این حمات
تروریســتی در نهایت به شکســت ویرانگر در
جنگ اقیانوس آرام منتهی شــد که شماری
کشــته در داخل و خارج برجا گذاشت ،مساله
هوشیارکننده ای اســت .حمات تروریستی
علیه سیاســتمداران در ژاپــن پس از جنگ
جهانی دوم نیز رخ داد .هر زمانی که حمله ای
اتفاق میافتاد ،مردم ژاپن خشم خود نسبت به
این اقدامات نکوهش باری را نشــان میدادند،
اما همچنان بدون تســلیم در برابر این تهدید،
موفــق شــدند از آزادیهای خــود محافظت
کنند .این تعهد ارزشــمند بــه آزادی باید به
نســلهای آینده منتقل شــود .نویسنده این
نوشــتار از مقامهای مربوطه خواست پیشینه
این قتل را روشــن کننده و مردم را به رفتن
پای صندوقهــای رای برای انتخابات روز ۱۰
ژوئیه ( ۱۹تیر) فراخواند.
از آغاز قرن بیســت و یکم ،دموکراسی در
بخشهای مختلف جهان از مسیر اصلی خود
خارج شده است .حمات اوباش به ساختمان
کنگره در واشنگتن در روز  ۶ژانویه  ۲۰۲۱به
برجســته ترین نماد این رونــد تخریب گذانه
تبدیل شد .اما ترور نخست وزیر پیشین ژاپن
بر عمق بحران دمکراسی در این کشور تاکید
داشت .شینزو آبه از دسامبر  ۲۰۱۲تا سپتامبر
۲۰۲۰ســکان سیاســت ژاپن را در دســت
داشــت .وی طوالنیترین مدت نخستوزیری
این کشــور را بر عهده داشــته است .در زمان
وی سیاســتهای ژاپن به شکل قابل توجهی
چرخش به راست کرد.
آبه یکی از مدافعان سرسخت بازنگری در
قانون اساســی صلح طلب ژاپن پس از جنگ
جهانــی دوم بوده اســت .در اصــل  ۹قانون
اساسی ژاپن آمده که این کشور «برای همیشه
از جنگ به عنوان حق حاکمیت ملت و تهدید
یا استفاده از زور به عنوان وسیلهای برای حل
و فصل اختافات بین المللی چشــم پوشــی
میکند».

به بخشهــای داخلی این ســاختمان خبر
میدهــد ،تا جایی که چندین اتاق به کلی از
بین رفتهاند.
دیروز هم برخــی تظاهرکنندگان در کاخ
ریاستجمهوری گشــتوگذار کرده و سلفی
میگیرند ،در حالی که این کشور  ۲۲میلیون
نفری با بحران کمبود غذا و ســوخت مواجه
بوده و نرخ تورم آن در ماه ژوئن  ۵۴.۶درصد
بــود .در عین حال ،معترضانــی که وارد مقر

ریاســت جمهوری سریانکا شــدهاند اعام
کردند کــه تا زمان اســتعفای رســمیاین
رئیسجمهوری و نخستوزیر این کشور ،این
ساختمان را ترک نخواهند کرد.
ایــن کشــور بــا جمعیــت  ۲۲میلیون
نفــر بــا رویارویــی کمبــود جــدی ذخایر
ارزی و محدودیت واردات کاالهای اساســی
نطیر غذا ،ســوخت و دارو دست و پنجه نرم
میکند و به سمت بزرگترین ناآرامیو آشوب

اقتصادی طی  ۷۰ســال گذشته سقوط کرده
است.
بسیاری از شهروندان این کشور «گوتابایا
راجاپاســکا» رئیس جمهوری این کشــور را
به دلیل شــرایط وخیم اقتصادی ســرزنش
میکنند و او را مســئول بحــران اقتصادی
کشور میدانند.
نارضایتیهــا در هفتههــای اخیر افزایش
یافت و با توقف ارسال سوخت به این کشور،
بســیاری از ادارات و مدارس تعطیل شدند.
بی ثباتی سیاســی میتواند روند مذاکرات با
صنــدوق پول بین الملل را تضعیف کند .قرار
بود این صنــدوق  ۳میلیارد دالر کمک مالی
برای سریانکا تامین کند.

لندن به دنبال حذف کامل نخستوزیر سابق بریتانیا است

محافظهکاران دنبال تعیین جانشین جانسون

گروهبینالملل-علــیودایع :خبری
کــه لندن برای شــنیدن آن لحظه شــماری
میکرد با اســتعفای «بوریس جانسون» اعام
شــد .نخســتوزیر بریتانیا و اعضــای حزب
حاکــم محافظهکار ،این حــزب را در بدترین
موقعیت تاریخی قرار دادهاند .بوریس جانسون،
نخستوزیر مستعفی انگلیس و رهبر در حال
کناره گیری حزب محافظهکار این کشــور ،از
چندی پیش درگیر یک ســری رسواییهای
مبتنی بــر نقض مقررات مربــوط به مقابله با
همه گیــری کووید ۱۹-در طول ســالهای
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱شــد و این رســواییها باعث
باال گرفتن موج درخواستها برای استعفایش
شدند .همچنین چند روز قبل هم یک رسوایی
دیگر از بابت مطرح شــدن انتصاب کریستوفر
پینچر ،در ســمت معاون ناظم پارلمانی ارشد
حزب محافظه کار انگلیس گریبان جانسون را

گرفت .پینچر کسی است که با چند مورد اتهام
سواستفاده جنسی درگیر بوده است.
مجمــوع این رســواییها منجر بــه بروز
زنجیرهای از اســتعفاها در داخل دولت شد و
جانســون نهایتا تحت این فشــارها مجبور به
کنارهگیری از ســمت نخستوزیری و رهبری
حــزب محافظهکار انگلیس شــد .وی تا زمان
تعیین نخست وزیر جدید در سمت خود باقی
خواهد ماند.

تالشبرایحذفکاملجانسون

اگرچه حاال همه نگاهها معطوف به انتخاب
جانشین نخستوزیر بریتانیا است اما برخی از
همحزبیهای جانســون به دنبال حذف کامل
وی از عرصه سیاســی هســتند .حزب رقیب
هشــدار داده که در صورت ادامه وضع موجود
رای عدم اعتماد به دولــت را در پارلمان ارائه
خواهد داد .هم زمان شــماری از اعضای سابق

دولت کــه طی روزهای اخیــر در اعتراض به
عملکرد و سیاســتهای نخست وزیر انگلیس
از مقامهای خود کنارهگیری ،اعام کردند که
رفتارهای متنقض جانســون ماندن او در مقام
نخست وزیری را غیرممکن کرده بود.
مساله اساســی اعضای حزب محافظهکار،
موضعگیری جانسون اســت .جانسون که در
مقابل رســانهها مقابل دفتر نخســت وزیری
سخن میگفت ،نه از عملکرد خود عذرخواهی
کرد و نه اسمیاز استعفا برد؛ بلکه عنوان کرد:
اراده حزب محافظه کار این است که یک رهبر
جدید برای حزب و یک نخســت وزیر جدید
انتخاب شود.
روزنام دیلی تلگــراف به نقل از چند منبع
مینویسد که نخست وزیر مستعفی این کشور،
در حال بررســی این اســت که به کلی عرصه
سیاست بریتانیا را ترک کند.
یکی دیگر از منابع نزدیک به جانسون گفت
که وی «در حال ارزیابی اســت تا ببیند که ما
کجا هستیم .او اکنون کنار نمیرود ،اما این به
این معنا نیست که دوباره نامزد خواهد شد ».به
گزارش دیلی تلگراف ،جانســون پس از تجربه
شکستهای انتخابات میان دورهای با از دست
رفتن کرسیهای حوزه جنوب حزب محافظه
کار ،به این نتیجه رســیده است که نمیتواند
در حوزه انتخابیه خود در آکســبریج و ساوث

رایسلیپ اجبار به برگزاری یک انتخابات میان
دورهای کند.
معاون رهبر حزب کارگر اعام کردهاســت
که الیحه رای عدم اعتمــاد به دولت در حال
تنظیــم و هفته آینــده ارائه خواهد شــد .در
صورت تصویب این الیحــه ،راه برای برگزاری
انتخابات عمومیهموار میشود .نتایج آخرین
افکارســنجیهای صورت در انگلیس نشــان
میدهد کــه درصــورت برگــزاری انتخابات
عمومــی ،حزب کارگر موفق خواهد شــد تا با
تصاحب  ۳۰۶کرسی در پارلمان ،سکان دولت
را تصاحب کند .نظر ســنجی موسســه یوگوو
حاکیست که حزب محافظهکار هم با از دست
دادن  ۱۲۰کرسی شکست سنگینی را متحمل
خواهد شد.

بحثدربارهجانشینانجانسون

پیشــتر دیلی تلگراف گزارش داده بود که
«جرمیهانت» وزیر بهداشــت و امور خارجه
ســابق بریتانیا که در رقابت سال  ۲۰۱۹برابر
بوریس جانسون شکســت خورد و همچنین
«ساجد جاوید» یک وزیر بهداشت سابق دیگر
بریتانیا ،اعام کردند که به رقابت برای جانشین
شدن به جای جانسون میپیوندند.
برگزاری انتخابات بر عهده فراکسیون حزب
محافظهکار موســوم به کمیته  ۱۹۲۲اســت.
طبق رویه افرادی که تمایل دارند در انتخابات

درون حزبی نامزد شوند به حمایت  ۸نفر از هم
حزبیهای خود نیــاز دارند .اگر تعداد نامزدها
بیشــتر از دو نفر باشــد ،انتخابات در چندین
مرحله انجام ،تا سرانجام دو نامزد باقیمانده به
رای اعضای عمومیحزب گذاشته خواهند شد.
در همیــن حال موسســات نظرســنجی،
آمارهایی را از گرایش رای دهندگان نســبت
به نامزدها ارائه دادهاند .تا صبح دیروز نام «بن
واالس» وزیر دفاع بریتانیا به عنوان نامزد پیشرو
در انتخابات مطرح بــود .او با فاصله زیادی از
سایر رقبا شــانس باالیی برای تصاحب قدرت
در انگلیس داشت .اما ظهر دیروز(یکشنبه) در
حســاب توئیتری خود اعام کرد که برنامهای
برای شرکت در انتخابات ندارد .واالس نوشت:
«پس از بررســی دقیق و بحث بــا همکاران
و خانواده ،تصمیم گرفتــم که در رقابت برای
رهبری حزب محافظه کار شــرکت نکنم .من
از همه همکارانم که قول حمایت دادند بسیار
سپاسگزارم».
«ریشی سوناک» در یک ویدیوی پر زرق و
برق که در آن تاریخچه خانوادگی خود را بیان
میکند ،گفت« :کشور ما با چالشهای بزرگی
که در واقع جدیترین چالشهای یک نســل
بشمار میرود روبروست .تصمیمهایی را که ما
امروز میگیریم ،بستر تصمیمات نسل آینده را
فراهم میکند.
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رکود در روند گفتوگوهای تشکیل دولت عراق

منابع سیاســی عراق اعام کردند که روند گفتوگوهای احزاب این کشــور
برای تشــکیل دولت به دلیل اختافات میان آنها در حال حاضر در حالت رکود
قرار دارد .به نوشــته روزنامه العربی الجدید ،منابع سیاسی در عراق در سخنانی
درباره روند گفت وگوهای احزاب این کشور برای خروج از بحران سیاسی اعام
کردند که علیرغم تاشهای چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای دستیابی
بــه توافق میان احزاب مختلف پس از خروج جریان صدر از روند سیاســی این
کشــور ،اما گفتوگوها هیچگونه پیشــرفتی نداشته است .یک منبع نزدیک به
چارچوب هماهنگی در پارلمان عراق در این باره گفت :روند گفتوگوها با نوعی
رکود مواجه شده است.
این نماینده پارلمان عراق که نامش را فاش نکرد ،افزود :در داخل چارچوب
هماهنگی توافقی برســر نامزد نخســتوزیری و همچنین موضوع گفتوگو با
طرفهــای دیگر وجود ندارد .وی تصریح کرد :حل و فصل پرونده نامزد تصدی
پست نخستوزیری مستلزم توافق میان اعضای چاچوب هماهنگی است ،اما این
توافق تا بدین لحظه صورت نگرفته است.درحال حاضر گفتوگوها تقریبا متوقف
شده و احتمال داده میشود که پس از تعطیات عید قربان ازسرگرفته شود.
از سوی دیگر ،محمود الحیانی ،یکی از اعضای ائتاف «الفتح» که بخشی از
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق است ،دیگر احزاب خارج از این چارچوب را
به «تاخیر و تعلل در مذاکرات» متهم کرد.
با این حال ،ترکی العتبی ،عضور چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعام کرد
که این چارچوب طی روزهای آتی نشست گستردهای را با حضور تمامیرهبران
برگزار خواهد کرد تا تمامینامزدهای مطرح برای تصدی پســت نخستوزیری
را بررسی کنند .وی گفت که تا بدین لحظه اسامیچهار یا پنج فرد مطرح شده
است .وضعیت سیاســی عراق در سایه عدم توافق احزاب سیاسی کشور بر سر
تشــکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهور و نخســتوزیر با وجود گذشت
هفــت ماه از اعام نتایج انتخابات پارلمانی و همچنین کنارهگیری جریان صدر
از روند سیاســی ،روز به روز پیچیدهتر میشود .خروج از بحران فعلی در وهله
نخست مستلزم معرفی نامزد ریاســت جمهوری توسط احزاب کرد و تایید آن
توسط پارلمان عراق است.
اکونومیک

اختالل گسترده در شبکههای مخابراتی کانادا

قطعی گســترده شبکههای تلفن همراه و اینترنت در کانادا روز جمعه باعث
اختال گسترده در شبکههای مخابراتی این کشور شد.
روزنامه گاردین نوشت که این اختال که برای دومین بار در رابطه با بزرگترین
شــبکه تامین کننده خدمات مخابراتی کانادا در  ۱۵ماه گذشته رخ میدهد بر
روی فعالیت بانکها ،خطوط اضطراری پلیس و مشتریان تاثیر گذاشت.
مشــتریان به منظور دسترسی به شــبکههای جایگزین در کافی شاپها و
کتابخانههای عمومیگردهم آمدند و این در حالی بود که موسسههای مالی بروز
مشکاتی در دســتگاههای خودکار تا سامانههای پرداخت غیرنقدی را گزارش
کردند .شــرکت راجرز ارائه دهنده خدمات مخابراتی و اینترنت اعام کرده که
تیم فنی این شــرکت تاش میکند هر چه سریع تر ارائه خدمات به مشتریان
را از ســر گیرد .این قطعی به نگرانیها درباره رقابت در صنعت مخابراتی که
تحت ســلطه شرکت راجرز است ،افزوده اســت .این شرکت حدود  ۱۰میلیون
مشتری بی ســیم و  ۲.۲۵میلیون خرده فروشی دارد .شرکت راجرز همچنین
ارائه دهنده خدمات پیشــرو در انتاریو اســت و همراه با دو شــرکت  BCEو
 Telusنود درصد از سهم بازار کانادا را در اختیار دارد .اوایل سال جاری ،اداره
رقابت کانادا ،تاش راجرز برای تصاحب شرکت رقیب خود «شاوکامیونیکیشن
 »Shaw Communications /را در قراردادی  ۲۰میلیارد دالری مســدود
کرد و گفت که این امر رقابت را در کشوری که نرخهای مخابراتی در آن باالترین
نرخها در جهان است ،مختل میکند.
پلیس سراســر کانادا ،از جمله در بزرگترین شــهرهای این کشور همچون
اتاوا و تورنتو ،اعام کرد که این قطعی سراســری منجر به این شد که برخی از
تماسگیرندگان در رســیدن به خدمات اضطراری از طریق تماسهای  ۹۱۱با
مشکل مواجه شوند .بانک مونترال نیز گفت که قطعی شبکهها بر موسسههای
مالی ،شــمارههای تلفن رایگان و همچنین تراکنشها تأثیر گذاشته است ،در
حالی که رویال بانک کانادا گفت که خدمات خودپرداز و بانکداری آناین تحت
تأثیر قرار گرفته است.
آوریل ســال گذشته ،هزاران نفر از مشتریان شــرکت راجرز گزارش دادند
که برای چندین ساعت خدمات بیســیم و دادههای بیسیم این شرکت وقفه
داشتند تا این که شرکت بتواند عملیات کامل را به شبکه خود بازگرداند.
پولیتیک

شکلگیری اعتراضات ضددولتی در برزیل
دهها هزار معترض برزیلیایی به خیابانهای شــهر ریودوژانیرو ،دومین شــهر
برزیل ریخته تا خواستار استعفای ژایر بولسونارو ،رئیس جمهور این کشور شوند.
به گزارش پایگاه یو.اس.ای نیوزالو ،این رویداد در حالی رخ داد که محبوبیت
ژایر بولســونارو ،رئیس جمهور برزیل در نظرســنجیهای جدید رکورد کاهش
جدیدی را تجربه کرده است.
جمعیت زیادی از معترضان مخالف بولســونارو در مرکز شــهر ریودوژانیرو
راهپیمایی کرده و به ابراز خشمشان از اقدامات و سیاستهای دولت وی از جمله
نحوه واکنش این دولت به همه گیری کووید ۱۹-که کشــته شدن بالغ بر ۶۰۰
هزار تن را در برزیل و وارد شدن ضربهای سنگین به نظام مالی این کشور حوزه
آمریکای جنوبی را در پی داشت ،پرداختند.
در این تجمع اعتراضی معترضان از سراســر نواحی این دومین کان شــهر
بزرگ برزیل و از همه اقشار به محل مرکز تاریخی ریو آمدند.
از ســوی دیگر ژایر بولســونارو ،رئیسجمهوری برزیــل در مواضعی حین
شرکتش در تجمع موسوم به «راهپیمایی برای عیسی» که از سوی مسیحیان
انجیلی ســازماندهی شده بود ،با سقط جنین« ،ایدئولوژی جنسیتی» و قانونی
کردن مواد مخدر مخالفت کرد .این رئیس جمهور راســتگرای برزیل به صدها
نفر تجمع کننده شرکت کننده در این راهپیمایی که در سائوپائولو برگزار شد،
گفت :ما مدافع خانواده برزیلی هســتیم .این اولین برگزاری حضوری این سری
راهپیماییهــا از زمان همه گیری کوویــد ۱۹-که جان بالغ بر  ۶۷۳۰۰۰نفر را
در برزیل گرفت ،محســوب میشود .بولسونارو ،که به دنبال رسیدن به دور دوم
ریاست جمهوری برزیل در انتخابات ماه اکتبر است ،این رقابت را به عنوان نبرد
بین «خیر و شــر» توصیف کرده و گفت که در این انتخابات « نیروی خیر یک
بار دیگر پیروز خواهد شد ».نظرسنجی جدیدی نشان داد که این رئیسجمهور
برزیل به میزان  ۲۰امتیاز از رقیب اصلیاش ،یعنی لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا،
رئیس جمهور اسبق برزیل و پرچمدار حزب چپ میانهروی کارگران عقب است.
بولسونارو گفت :هر روز وقتی بیدار میشوم دعا میکنم که کشور ما تسلیم
سوسیالیسم نشود.
او از جمعیت حاضر خواســت به وضعیت کشــورهای همسایه برزیل مثل
ونزوئــا ،آرژانتین و شــیلی نگاه کنند.او که از بازنشســتگان ارتش برزیل و از
تحسین کنندگان آشکار رژیم نظامیاسبق حاکم بر برزیل در سالهای  ۱۹۶۴تا
 ۱۹۸۵است ،گفت :ما این را برای برزیل خود نمیخواهیم.
رویداد

گسترش خشونت میان نیروهای امنیتی اروپا
گزارش یک اندیشکده مستقر در لندن هشدار میدهد که فرهنگ خشونت
و افراطگرایی میان نیروهای پلیس انگلیس و همچنین در سراسر اروپا در حال
گسترش است .گاردین با انتشار این خبر نوشت :شاهد آن هستیم که نیروهای
پلیس در انگلیس و در سراســر اروپا اقدام به انتشــار مطالب نژادپرســتانه در
شبکههای اجتماعی بدون در نظر گرفتن تبعات آن کرده و نمادهایی را با خود
همراه دارند که در ارتباط با مسائل نژادپرستانه پلیس سفیدپوست آمریکا است.
«موسسه روابط نژادی» مستقر در لندن که به موارد نژادپرستانه در سراسر
جهانی میپردازد در گزارش خود ضمن هشدار به این مورد اعام کرد؛ نیروهای
پلیس انگلیس و همچنین در دیگر نقاط اروپا با مشــکل رو به رشــد فرهنگ
افراطگرایــی مواجه اند؛ ۸۱درصد از نیروهای ژاندارمیفرانســه اخیرا گفتهاند
که طرفدار خطی مشی سیاست «راســت افراطی» و حامیمارین لوپن (نامزد
شکست خورده درانتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه) هستند.
این گزارش حاکی از آن است که در فرانسه ،بلژیک ،آلمان و مجارستان نیز
افسران بلندپایه ســابق پلیس اکنون کاندیداهای راست افراطی انتخاباتها در
شهرداریها و پارلمان شدهاند.

طرحروز

فناوری

پائولو سرجیو جیندلت

درمان سرطان با میکرورباتهای جلبکی!
گروهی از پژوهشگران «دانشگاه اســتنفورد» در بررسی جدید خود،
میکرورباتهایی بر پایه جلبــک ابداع کردهاند که میتوانند به درمان
سرطان کمک کنند .به گزارش ایسنا و به نقل از ادونسد ساینس نیوز،
طی فرآیند پیشروی ســرطان ،تومورهای جامد معموال مناطقی را با
دسترســی محدود به مواد مغذی و اکســیژن ایجاد میکنند .ساختار
غیرطبیعی رگهای خونی و ســرعت باالی رشد تومور باعث میشود
که سلولهای دور از رگها ،شرایطی به نام هیپوکسی یا سطوح پایین
اکسیژن را تجربه کنند.
هیپوکســی تومور باعث میشــود که روشهای درمان سرطان مانند
پرتودرمانی ،فوتوداینامیک تراپی و شــیمیدرمانی که بر تولید گونههای فعال اکسیژن ( )ROSمتکی هستند ،اثربخشی
کمتری داشــته باشــند .این امر عمدتا به این دلیل اســت که اثر درمانها برای تولید گونههای فعال اکسیژن ،به غلظت
اکسیژن در سلولهای تومور بستگی دارد.
گروهی از پژوهشــگران دانشــگاه استنفورد به سرپرستی اوتکان دمیرچی اســتاد بخش رادیولوژی در دانشکده پزشکی
این دانشــگاه ،یک روش نوین را برای تغییر شــرایط مکانهای تومور در پیش گرفتهاند .آنها گروهی از میکرورباتهای
بیوهیبریدی به نام ولباتها ( )Volbotsرا ابداع کردهاند که هیپوکسی را برای بهبود کارآیی درمانهای سرطان تسکین
میدهد .دمیرچی گفت :هدف روش ما ،رسیدگی به مشکالت مربوط به هیپوکسی سرطان با استفاده از ولباتها به عنوان
میکروکارخانههای تولیدکننده اکسیژن در محل است.
دانشــمندان ،راهبردهای مختلفی را برای معکوس کردن هیپوکسی تومور آزمایش کردهاند؛ از جمله به کار بردن میکرو/
نانوحاملها با استفاده از گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و نانوحبابها که ظرفیت بارگیری اکسیژن ناکافی را نشان دادهاند.
میکرورباتهای بیوهیبریدی از دو بخش زنده و مصنوعی تشکیل شدهاند .در حالی که بخش زنده ربات معموال تحرک و
حمل و نقل را امکانپذیر میکند ،دانشمندان میتوانند عملکردهای اضافی را برای انجام دادن وظایف خاصی مانند انتشار
دارو در بدن برای درمان بافت سرطانی به کار بگیرند.
گروه دمیرچی ،میکرورباتهای بیوهیبریدی خود را با استفاده از جلبکهای غلتان یا ول ُوکس ( )Volvoxطراحی کردند
که به عنوان موتور عمل میکنند .در انتخاب نام ولباتها از نام این جلبکها وام گرفته شــده اســت .جلبکهای غلتان
میتوانند از طریق حرکت همزمان هزاران برآمدگی مو مانند به نام تاژک شنا کنند که روی سطح آنها قرار دارند.
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حدیثروز
حضرت محمد (ص):
سخن حق را از هر که شنیدی بپذیر اگرچه دشمن و
بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر اگر چه
دوست و نزدیک باشد.
(نهج الفصاحه)

سرمقاله
برجام و جایگاه از دست رفته مجلس

موشک علم

فیلمبازی
سریع و خشمگین تقدیم میکند :هابز و شاو
ســریع و خشــمگین تقدیم میکند :هابز
و شــاو Fast & Furious Presents:
 ))Hobbs & Shawیک فیلم اکشن به
کارگردانی دیوید لیچ (همان کســی است
کــه فیلمهایددپول  ۲و بلونــد اتمیرا در
کارنامه دارد) و نویسندگی کریس مورگان
است که در ســال  ۲۰۱۹اکران میشود.
این فیلم بر اساس دو تن از شخصیتهای
مجموعه فیلمهای سریع و خشمگینساخته
شدهاست.این نســخه ،اسپین آف سریع و
خشن میباشــد .این فیلم قسمت فرعی
فیلم سریع و خشــمگین (مجموعهفیلم)
میباشــد .که کریس مورگان ،نویسنده با
سابقه مجموعه سریع و خشن ،وظیفه نوشتن این فیلمنامه فیلم را نیز بر عهده داشته است.
در ابتدا اعالم شــده بود که این فیلم در تاریخ  ۲۶ژوئیه  ۲۰۱۹اکران خواهد شد ،اما بعدا سازندگان فیلم اعالم کردند که
با چند روز تاخیر ،آن را در تاریخ  ۲اوت یعنی  ۱۱مردادماه  ۱3۹8به روی پرده میبرند .داســتان این فیلم دو ســال پس
از اتفاقات فیلم سرنوشــت خشــمگین به وقوع میپیوندد .مامور باتجربه لوک هابز تصمیم میگیرد تا با دوســت و رقیب
قدیمیاش دکارد شاو همکاری کند تا ماموریت یک خالفکار مخوف به نام بریکستون را متوقف کنند .اما…درراه اتفاقاتی
پیش میآید که باعث نجات دنیا برای با چهارم توسط هابز میشود.

روزنامهبازی
روزنامه اطالعات –  20تیر 1341

تیتر اول اطالعات دربــاره بن بال بود« :امروز
بن بال پیروزمندانه بــه الجزایر میرود»  .بن
بال رهبر سیاســی جنگ استقالل الجزایر بود
که از شش سال قبل در زندان فرانسه بود اما
در آن روزها بن بال با کمک ارتش آزادیبخش
میهنی بــه رهبری هــواری بومدین در اوت
 ۱۹۶۲دولت موقت را ســرنگون کردند و بن
بال به قدرت رسید .یک سال بعد او به ریاست
جمهوری انتخاب شد.
از دیگر تیترهای آن روز اطالعات سخنان علی
امینی نخست وزیر بود که مخالفان حکومت را
تهدید کرده بود« :اگر بمانم ،به مخالفان رحم
نمیکنم» .امینی همچنین گفته بود« :مردم
منتظرند ما این افراد را اعدام کنیم اما ما الاقل طردشــان خواهیم کرد ».جالب اســت که امینی هم از قول مردم حرف
میزده است!

پیشنهاد
آنسامبل نیواک در تاالر رودکی
آنسامبل نیواک سهشنبه  ۲۱تیرماه در تاالر رودکی روی صحنه میرود.
به گزارش روبطعمومیو امور بینالملل بنیاد رودکی ،گلریز زربخش نوازنده ویولن و ژابیز زربخش نوازنده
ویلنسل ،آنسامبل نیواک هستند .آنها سالهاست که در کنار یکدیگر به همنوازی ،اجرا و ضبط آلبوم
مشغولند.
آنسامبل نیواک در این کنسرت آثاری از آهنگسازان قرن بیست و بیست و یکم همچون؛ ا ِرنست باخریچ
آهنگساز اتریشی ،ا ِمیل گویه آهنگساز فرانســوی ،امانوئل مور آهنگساز مجارستانی ،پیتریس َوسکس
آهنگساز التویایی ،ایانیس ِزناکیس آهنگساز یونانی و شایان حبیبی آهنگساز ایرانی که دوئت خود را به
آنسامبل نیواک تقدیم کرده است را برای عالقمندان موسیقی کالسیک و معاصر اجرا میکند.
این کنســرت روز سه شنبه  ۲۱تیرماه ساعت  ۲۱در تاالر رودکی اجرا میشود .عالقهمندان برای تهیه
بلیت به سامانه تیوال مراجعه کنند.

دانستنیها
افزایش خطر ابتال به زوال عقل در مبتالیان به کمکاری تیروئید
تحقیقات جدید نشــان میدهد که خطر ابتــال به زوال عقل در افراد مبتال به
مشکالت تیروئید بیشتر است و به نظر میرسد این خطر با شدت بیماری نیز
ارتباط دارد .به گزارش ایســنا ،به نقل از تکاکسپلوریست ،کم کاری تیروئید
زمانی اتفاق میافتد که تیروئید شــما به اندازه کافی هورمون تیروئید تولید و
ترشح نکند .این بیماری باعث ُکند شدن سوختوساز شده و کل بدن را تحت
تاثیر قرار میدهد.
در برخــی موارد ،اختالالت تیروئید با عالئم زوال عقل همراه بوده اســت که
با درمان قابل برگشت اســت .تاکنون مطالعات کمیبرای بررسی ارتباط بین
اختالالت تیروئید و زوال عقل انجام شده است .مطالعه جدید که به درک بهتر
ارتباط میان این دو بیماری کمک میکند ،نشان میدهد که افراد مسن مبتال به کم کاری تیروئید ممکن است بیشتر در معرض خطر
ابتال به زوال عقل باشند .برای انجام این مطالعه ،محققان سوابق سالمت و بهداشت  7843فرد تایوانی مبتال به زوال عقل که به تازگی
بیماری آنها تشخیص داده شده بود را با تعداد مشابهی از افراد که به این بیماری مبتال نشده بودند ،مقایسه کردند .میانگین سنی آنها
 7۵سال بود .با بررسی سابقه کم کاری یا پرکاری تیروئید در این افراد مشخص شد که در مجموع  ۱۰۲نفر به کم کاری و  ۱33نفر به
پرکاری تیروئید مبتال بودند .پرکاری تیروئید زمانی رخ میدهد که در بدن فرد میزان بیش از اندازهای هورمون تیروئید تولید و ترشح
شود .در پرکاری تیروئید برخالف کم کاری تیروئید سوختوساز بدن افزایش مییابد.
پژوهشگران هیچ ارتباطی بین پرکاری تیروئید و زوال عقل پیدا نکردند ،اما میان کمکاری تیروئید و ابتال به زوال عقل ارتباطی وجود
داشت ۶8 .نفر یا  ۰.۹درصد از افراد مبتال به زوال عقل ،در مقایسه با  34نفر یا  ۰.4درصد از افراد بدون زوال عقل مبتال به کم کاری
تیروئید بودند .تحقیقات نشان داد که احتمال ابتالی افراد باالی  ۶۵سال به زوال عقل که مبتال به کم کاری تیروئید هستند 8۰ ،درصد
بیشتر از افراد همسن و سالی است که مشکالت تیروئیدی ندارند .این نتایج پس از تطبیق سایر عوامل مانند جنسیت ،سن ،فشار خون
باال و دیابت که میتوانند بر خطر ابتال به زوال عقل اثر بگذارند ،به دست آمد.
در افراد کمتر از  ۶۵سال ،داشتن سابقه کم کاری تیروئید با افزایش خطر زوال عقل مرتبط نبود.

محاسبه دقیق زمان مرگ با شبیهسازی اجساد

چهرهها
جعفر پناهی؛ کارگردان

جعفــر پناهی (زاده  ۲۰تیر  ۱33۹در میانه) کارگردان ،فیلمنامهنویس ایرانی اســت.
پناهی کارش را در سینما به عنوان دستیار کارگردان فیلمهای عباس کیارستمیآغاز
کرد .بسیاری از فیلمهای او تصویری انتقادی از مشکالت جامعه ایرانی ارائه میدهند
که این امر سبب اعمال محدودیتهایی برای نمایش آثارش شدهاست .سینمای جعفر
پناهی اغلب به عنوان نئورئالیسم ایرانی تعریف شدهاست
از آنجا که جعفر پناهی به ســبک نئورئالیســم فیلم میسازد ســعی درایجاد ارتباط
مســتقیم با جامعــه دارد .به همین جهــت نمایش بیکاری ،بدبختی ،فقر ،فســاد و
بیعدالتی در اغلب آثارش به طرزی روشن موج میزند.
جعفر پناهی در جشنواره کن  ۲۰۱8با فیلم سه رخ جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت
کرد اخرین فیلم جعفر پناهی با نام تاکســی برنده جایزه خرس طالیی جشنواره فیلم
برلین شــد ،خواهر زاده وی این جایزه را به نیابت از ایشــان اخذ کردند ،جعفر پناهی
درســال  ۱۹۹۵میالدی ،برای ســاخت بادکنک سفید برنده دوربین طالیی جشنواره
فیلم کن شــد .او در ســال  ۲۰۰۰میالدی ،با فیلم دایره برنده جایزه شیر طالیی جشنواره فیلم ونیز و در  ۲۰۰۶میالدی،
برنده خرس نقرهای جشنواره بینالمللی فیلم برلین برای فیلم آفساید شد.
فیلم مستند «این یک فیلم نیست» ساخته پناهی در دسامبر سال  ،۲۰۱۱جایزه اول بخش آسیا-آفریقای هشتمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم دبی را دریافت کرد.
جعفر پناهی ،در نهم مارس  ،۲۰۱۲برنده نشان هنر برای آزادی از بنیاد فیر پلی در سوئیس شد.
او فیلم بادکنک ســفید را به نویسندگی عباس کیارستمیســال  ۱373برای شبکه دو ساخت که این فیلم عالرقم هیچ
جایــزهای در ایران برنده دوربین طالیی فیلم کن فرانســه ،برنده هنر و تجربه فیلم کن فراســنه ،برنده انجمن منتقدان
بینالمللی فیلم کن ،جایزه بزرگ توکیو ژاپن ،و جایزه فیلم ســائوپولو شــد .پناهی با وجود ممنوعیت فیلم میسازد و در
فستیوالهای جهانی شرکت میکند.
در سال  ۲۰۱3جشنواره خرس نقره ای فیلم برلین برای فیلمنامه فیلم پرده را گرفت – در سال  ۲۰۱4فیلمنامه گل پناهی
جایزه آسیا پاسیفیک را برنده شد و در سال  ۲۰۱۵خرس طالیی جشنواره فیلم برلین را درو کرد و در آخرین افتخار فیلم
سه رخ او بهترین فیلمنامه جشنواره کن  ۲۰۱8شد.

پژوهشــگران هلندی ،روش جدیدی ابداع کردهاند که میتواند با شبیهســازی
اجساد ،زمان دقیق مرگ را تخمین برند .به گزارش نیوساینتیست ،هنگامی که
جســدی پیدا میشود ،دانشمندان حوزه پزشــکی قانونی وارد عمل میشوند و
تالش میکنند تا زمان و دلیل مرگ را تشــخیص دهند .ما معموال برای بررسی
زنده بودن یک نفر ،دمای بدن او را اندازهگیری میکنیم اما شاید یک مدل ریاضی
جدید بتواند پاسخهای دقیقتری ارائه دهد« .ماوریس آلدرز»  ،پژوهشگر «دانشگاه
آمســتردام» هلند و همکارانــش ،روش جدیدی ابداع کردهانــد که دادههای
جمعآوری شــده از صحنهای که جســد در آن پیدا شده ،به کار میگیرد تا یک
شبیهســازی رایانهای سهبعدی ارائه دهد .دمای پوست و هوا ،اندازه و حالت قرار
گرفتن جســد و جزئیات مربوط به آن ،به مدلی که ماتریسهایی از مکعب را در بر دارد ،منتقل میشــوند .این مدل با توجه به ویژگیهای
ترمودینامیک مواد سازنده لباس یا پوست ،میزان انتقال گرما میان مکعبهای مجاور را محاسبه میکند .این کار ،برآوردی از تغییر میزان
دمای بدن از هنگام مرگ ارائه میدهد که میتوان از آن برای محاسبه زمان سپری شده استفاده کرد .آلدرز و گروهش ،روش خود را روی
اجســاد چهار فرد متوفی که پیش از مرگ اعضای خود را اهدا کرده بودند ،انجام دادند .ســپس ،برآوردها را با نتایجی که در آنها از روشی
استاندارد برای تشخیص مرگ در صحنه جرم استفاده میشود ،مقایسه کردند .آنها دریافتند که این روش جدید ،برآوردها را طی  38دقیقه
پس از زمان واقعی مرگ آماده میکند؛ در حالی که روش استاندارد ،این کار را بین سه تا هفت ساعت پس از مرگ انجام میدهد .این روش
جدید ،یک کشف قابل توجه در حوزه کاربرد فناوری است .پژوهشگران توانستند اعتبار این مدل را با استفاده از جسد واقعی انسان به جای
استفاده از اجساد حیوانات که دقت کمتری را به همراه دارند ،تایید کنند.

قاب

رویترز

آناهیتا نعمتی؛ هنرپیشه
آناهیتا نعمتی (متولد  ۲۰تیر  ۱3۵۶در شــاهرود) ملقب به آنا نعمتی هنرپیشه تئاتر،
سینما و تلویزیون ایران است .آناهیتا نعمتی بازی در سینما را در سال  ۱37۵آغاز کرد.
وی بعد از گذراندن دوره بازیگری زیر نظر حمید ســمندریان برای اولین بار در نقش
کوتاهی در فیلم «هیوا» (رسول مالقلی پور )۱37۵ ،ظاهر شد .اما با بازی در مجموعه
تلویزیونی پرطرفدار «مسافر» بود که به شهرت رسید.
وی تــا قبل از پــارک وی (فریدون جیرانی )۱38۵ ،در ســینما با نقشهای دیگری
مطرح شده بود اما پس از این فیلم نشان داد که میتوان برای کارهای سختتر روی
او حســاب کرد .نعمتی در فیلم زن دوم (سیروس الوند) یکی از نقشهای اصلی را بر
عهده دارد و در یک سکانس ،جایی که از بهرام (محمدرضا فروتن) میخواهد که به او
فرصت بدهد ،بهیادماندنی است.
او با فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه و ایفای نقش یک مادر شکســتخورده وارد
مرحله جدیدی از بازیگری شــد که تحسین منتقدین را برانگیخت و پس از آن با بازی در تئاتر و همینطور نقشآفرینی
در فیلمهای انارهای نارس ،ماحی و عصر یخبندان سعی کرد تا گزیده کار باشد و بیشتر برای ایفای نقش خوب و متفاوت
صبر کند .او همسر سابق ابوالفضل پورعرب است.

جشنواره ساالنه گاوبازی سان فرمین در شهر پامپلونا در شمال اسپانیا

ادامه از صفحه 1
رژیم اســرائیل به شــکلهای مختلف نتوانســت رضایت و
شــادمانی خود را از اتفاق قطر پنهان دارد تا آنجا که باقری
کنی در مورد خوابی آشــفته از سوی این رژیم سخن گفت و
گفت که اگر کوچکترین حمله ای راجع به ایران در رویاهای
آن باشد ،این خواب بیداری نخواهد داشت.
لحن دو کشــور ،حتی بیش از گذشته ،چنان تند و خصمانه
بود که جنگطلبان افراطی آن سوی دریاها ،خود را در مقام
آتــش بیار معرکه ،آماده دمیدن درکوره جنگی با خســارات
غیرقابل پیش بینی و تصور در کل منطقه کردند.
باقــری کنی ،چند روز پیش نیز ســفری به عمان داشــت،
کشــوری با سابقه سازماندهی حل چند مشکل میان ایران و
آمریکا ،کشــوری که اولین دور مذاکرات پیشین میان طرف
غیردولتی ایران وآمریــکا را در دولت احمدینژاد به صورت
فوق محرمانه سازماندهی کرد ،مذاکراتی که در آن« ،وندی
شــرمن» ،بانوی آهنین آمریکایی حضور داشــت و به گفته
خودش در آن مذاکرات چند بار از پافشاری ایران بر جزئیات
و اطاله مذاکرات به گریه افتاده بود ،برنامه ای که حتی رئیس
دولــت دهم نیز گفته بود از جریــان یا کم و کیف آن مطلع
نبوده است.
شــگفت آنکه در مذاکرات اخیر ،مجلس شورای اسالمیکه
خــود را نمایندۀ تمام عیار مردم میداند؛ گویی در بیخبری
مطلق به سر میبرد! در هیچ مقطع و در هیچ دور مذاکره ای
طی دولت سیزدهم الم تا کام نگفته و وارد این بحث که گویا
ممنوعه است نشده و واکنشی سازمان یافته در مورد چگونگی
انجام مذاکرات از خود نشــان نداده است که چه باید شود یا
چه نباید شــود یا چگونه باید شود! گویا این مجلس ،خود را
نماینده مردم ،چه آنان که موافق ادامه این وضع هستند و چه
بخشی که به تنگ آمده ،میخواهند این مذاکرات به نتیجه
برسد و تحریمها برداشته شود نمیدانند .این مجلس تاکنون
هیچ بیانیه راهگشــایی که الزامیبرای هیات مذاکره کننده
ایجاد کند ،صادر نکرده است.
ایــن در حالی اســت کــه رئیســی ،از همان ابتــدای کار
ریاســتجمهوری اش اعالم کرد معیشت و زندگی متعارف
مــردم را به نتایج مذاکرات برجام گره نمیزنیم و این مفهوم
را در عرصههــای مختلف اقتصاد و بازرگانی تکرار کرد .البته
آشــکار اســت که افزایش قیمتها و تــورم فزاینده ،عرصه
زندگــی را بر مردم تنگ کرده و بســیاری از صاحب نظران،
اقتصاددانها ،تجار ،کســبه خرد و حتی مردم کوچه و بازار
بر این باورند که بدون برداشــتن تحریمها امکان گشایش در
وضع کنونی زندگی و معیشت آنها وجود ندارد.
در آسیبشناســی اینکه چرا این مجلس الزامیبرای مذاکره
کننــدگان برجام فراهم نمیســازد یــا ضرباالجلی تعیین
نمیکند ،باید گفت ،مجلس در ســایه تاثیرپذیری از دخالت
نهادهای فرادست ،روز به روز جایگاه خود را به عنوان نماینده
مردم از دســت میدهد ،هر چند این موضــوع در مجالس
پیشین هم کم و بیش مصداق داشته است.
حکومتها در دنیا در چارچوب هویت نظامهای سیاســی به
چند شکل حکمرانی میکنند :نظامهای پارلمانی که قدرت
غالب در دست مجلس است و دولت هم از دل مجلس بیرون
میآید ،نظامهای ریاستی که قدرت رئیس جمهور بر پارلمان
میچربــد؛ همانند آمریــکا و نظامهای ترکیبــی پارلمانی-
ریاستی مانند فرانسه.
هر چند در کشــور ما ،بــا توجه به اصل حاکمیت ولی فقیه
و دامنه اختیارات ایشــان در قانون اساسی ،نمیتوان به طور
مشــخص گفت هویت نظام ،پارلمانی است یا ریاستی ،بلکه
همواره متناسب با شــرایط که مجلس با دولت همسو بوده
یــا غیر آن و همچنین نوع موضوعات ،در عرصه ای بینابینی
میان این دو در نوســان بوده اســت؛ اما اگر مجلس به طور
واقعی بر رای گسترده مردم متکی باشد ،قدرتمند میشود و
میزان اقتدارش نیز بســتگی به میزان مشارکت و رای مردم
دارد ،در آن صورت بر دولت غلبه مییابد و شاید بتوان هویت
نظام را متمایل به پارلمانی دانست.
از مجلــس فعلی که موضوع مورد بحث این مقاله اســت ،به
دلیل اصرار بر شــاکلهای یک دســت و هم ســو و هم نظر،
نمیتوان انتظار داشــت الزاما نمایندۀ تمام طبقات مختلف
اجتماعی با طرز فکرهای مختلف و متمایز باشــد ،لذا غالب
نماینــدگان مجلس به جای تالش بــرای جلب نظر مردم از
دریچه گســترش خدمت بیشــتر به آنان ،معطوف به قدرت
و کســب نفوذ موثر در دولت بــرای تثبیت موقعیت خود در
آینده هستند.
اگر این برداشــت درست باشــد ،چنین مجلسی با اکثریت
نمایندگانی از این دســت ،نمیتواند بر سرنوشتســازترین
مسائل کشــور همانند وضع کنونی تاثیرگذار باشد .مصداق
بارز این امر ،ســکوت و بیتفاوتی آنها درباره مذاکرات برجام
است که خود را ملزم به دخالت در توقف یا ادامه آن تا حصول
نتیجهای تعیین کننده نمیدانند.

